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O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou neste domingo (16) que está em estudo na pasta uma ampla campanha de testagem da 
população brasileira para o novo coronavírus, causador da covid-19. A declaração foi dada em Botucatu, no interior paulista. O estudo inédi-
to sobre a eficácia do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca e a Fundação Fiocruz. 

DIÁRIO DO ESTADO
Queiroga diz que ministério estuda 
campanha de testagem contra covid

Segundo Datafolha, 
50% dizem nunca 
confiar em declara-
ções de Bolsonaro  p4 p2

Comunidade LGBTQI+ comemora o 
dia mundial de combate à homofobia
Hoje lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais realizarão um ato de 
solidariedade que lhes foi proibido durante décadas: eles doarão sangue 
pela primeira vez! Em um ônibus do Hemocentro Goiás, das 08h às 16h.

p4

p8

Em Luziânia, cidade que faz parte do Entorno do Distrito Federal, já 
recebeu R$ 48.602.113,80 de investimentos do Governo de Goiás. Só 
em educação, os repasses do executivo em dois anos e quatro meses, 
totalizaram R$ 16.207.100,59. A cidade foi a primeira da região a receber 
um laboratório Include, em parceria com o Instituto Campus Party.

Governo de Goiás investiu 
mais de R$ 48 milhões 
em Luziânia. Educação teve 
maiores recursos  p2



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 17 de Maio de 2021cotidiano 

Kits de 
merenda 
são dis-
tribuídos 
para alunos 
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Hoje lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis 
e transexuais reali-

zarão um ato de solidarieda-
de que lhes foi proibido du-
rante décadas: eles doarão 
sangue pela primeira vez!

Em um ônibus do Hemo-
centro Goiás, que receberá 
os doadores em frente à Es-
tação Ferroviária (Av. Inde-
pendência, Centro), das 08h 
às 16h, dezenas de pessoas 
exercitarão esse ato de so-
lidariedade que vai ajudar 
muita gente, especialmente 
devido ao aumento da de-
manda por sangue como 
consequência da COVID-19.

Esse ato de generosidade, 
que parece simples para algu-
mas pessoas, não o era para 
os LGBTQI+ e a doação de san-
gue só vai ocorrer porque, em 
maio de 2020, o Supremo Tri-
bunal Federal derrubou antiga 
portaria do Ministério da Saú-
de que proibia homens gays, 
mulheres trans e travestis de 
doarem sangue.

O ato acontece para mar-
car essa data, mas também 
para celebrar o Dia 17 de 
Maio – Dia Mundial de Luta 
contra a Homofobia, já que 
em 17 de maio de 1990 a ho-
mossexualidade deixou de ser 
considerada doença pela Or-

ganização Mundial da Saúde.
Além da doação de san-

gue, haverá a pintura de uma 
faixa de pedestres, no mesmo 
local, nas cores da bandei-
ra LGBTQI+, para simbolizar 
esse momento de aceitação 
e respeito. Na ocasião, ocor-

rerá uma performance artís-
tica do Bloco Carnavalesco 
Não é Não, denominada 
“No fim do Arco-íris há um 
tesouro chamada AMOR”.

Durante o mesmo dia, 
acontecerão outros eventos. 
Será montada, das 10h às 12h, 

na Praça do Bandeirante (Av. 
Goiás com Anhanguera), a 
“Tenda da Diversidade” com 
distribuição de máscaras, ál-
cool em gel e preservativos; 
ocorrerá um culto ecumênico 
(às 18h) na sede da Secretaria 
Municipal de Direitos Huma-

nos da Prefeitura de Goiânia, 
um Seminário on-line (das 19h 
às 21h, @OrgulhoGoias) e uma 
Live denominada “Balada pela 
Diversidade” (pelo Youtube do 
@CircoLaheto) com a partici-
pação de artistas e represen-
tantes da comunidade LGBT!.

Reprodução

Começa na próxima 
segunda-feira (17/5) a 
distribuição de kits de ali-
mentação escolar para os 
alunos da rede municipal 
de ensino de Goiânia. De 
acordo com a prefeitura, 
a entrega se estende até o 
dia 7 de junho. Dessa vez, 
serão entregues a quarta 
e quinta remessas, refe-
rentes aos meses de maio 
e junho.  Com o objetivo 
de diminuir a aglomera-
ção, os 108 mil alunos da 
rede de ensino receberão 
dois kits de alimentos.

A entrega tem como 
objetivo complementar a 
alimentação dos educan-
dos durante a suspensão 
das aulas presenciais, em 
virtude da pandemia de 
covid-19. As instituições se-
guem todos os protocolos 
de segurança e a distribui-
ção conta com um número 
reduzido de servidores e 
cuidados redobrados, se-
gundo a gestão municipal. 

A distribuição será 
feita com horários esca-
lonados, devidamente 
organizados pela direção 
de cada instituição. Pais 
e responsáveis deverão 
aguardar o contato da di-
reção na qual seu filho está 
matriculado, via ligação te-
lefônica ou redes sociais 
oficiais da unidade, para 
saber qual dia e horário 
que cada turma pode fazer 
a retirada do kit, que desta 
vez conta com arroz, feijão, 
farinha de milho, macar-
rão, leite e sardinha.

Os alunos matricula-
dos na Rede Municipal 
são atendidos pelo Pro-
grama Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae) 
e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Escolar 
(FNDE) garante a univer-
salidade do programa 
com a utilização de re-
curso federal. Com isso, o 
FNDE emitiu no dia 13 de 
abril de 2020 uma reso-
lução que regulamenta a 
aquisição e distribuição de 
kits durante a pandemia.

Comunidade LGBTQI+ comemora o 
dia mundial de combate à homofobia

Enquanto as aulas nas 
unidades de ensino da Pre-
feitura de Goiânia aconte-
cem de forma remota, a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME) concentra es-
forços na melhoria estrutural 
e na ampliação do número 
de vagas das escolas e Cen-
tros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) da capital.

Entre as unidades que 
estão sendo modernizadas 
está o CMEI Parque Athe-
neu. No local, a gestão mu-
nicipal iniciou a substituição 
das placas de cimento por 
salas modulares. Além dessa 
unidade, nas próximas se-
manas outros quatro CMEIs 
totalmente modulares se-
rão entregues à população. 
Entre as unidades, estão os 

CMEIs Brisas do Cerrado, 
Vale do Araguaia, Madre 
Germana e Bem Me Quer.

Além dessas institui-
ções, a administração tra-
balha na implantação de 
protocolos de biossegu-
rança contra a Covid-19 e 

na ampliação de vagas em 
CMEIs já existentes. Com 
isso, em pouco tempo, a 
SME criará 2.575 novas va-
gas na Educação Infantil.

Uma das unidades que 
viram sua capacidade de 
atendimento ampliar é o 

Cmei do Residencial Alpha-
ville. A instituição, situada na 
região Oeste da capital, ga-
nhou nesta sexta-feira (14/3) 
80 novas vagas para atender 
crianças de 1 a 4 anos de ida-
de em período integral.

“A atual gestão está tra-

balhando com responsabi-
lidade para revolucionar a 
Educação de Goiânia. Em 
parceria com outras pastas, 
como a Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura Ur-
bana e a Comurg, estamos 
melhorando a estrutura das 
unidades e garantindo es-
paços adequados para edu-
cadores e alunos,” destaca 
o secretário municipal de 
Educação de Goiânia, pro-
fessor Wellington Bessa.

Para as próximas se-
manas, a previsão é que 
a SME inaugure a amplia-
ção das seguintes unida-
des: Cmei João Vaz, Cmei 
Criança Cidadã e Escolas 
Municipais Brice Francisco 
Cordeiro e Maria Genove-
va, Recanto do Bosque.

Prefeitura investe em infraestrutura CMEIs durante pandemia
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Em Luziânia, cidade que 
faz parte do Entorno 
do Distrito Federal, já 

recebeu R$ 48.602.113,80 
de investimentos do Go-
verno de Goiás. Só em 
educação, os repasses do 
executivo em dois anos e 
quatro meses, totalizaram 
R$ 16.207.100,59. A cida-
de foi a primeira da região 
a receber um laboratório 
Include, em parceria com o 
Instituto Campus Party.

O governador Ronaldo 
Caiado destacou que, com 
a iniciativa, o estado avan-
ça e oferece oportunidades 
iguais. “Quero difundir a 
melhor educação em Goiás 
para que possamos ser re-
ferência de qualidade nesta 
área”, ressaltou. Segundo 
o governador, o que o In-
clude oferece é inédito na 
região, com equipamentos 
que não existem nem mes-
mo em escolas particulares. 
“Vamos dar dignidade às 
pessoas para que tenham 
saúde, educação, assistên-
cia social e oportunidades 
de trabalho”, enumerou.

A iniciativa visa capacitar 
gratuitamente jovens com 

idade entre 12 e 20 anos, 
por meio do ensino da robó-
tica, programação, eletrôni-
ca, sensores e mecânica, 
além de oferecer oficinas de 
empreendedorismo e IOT 
(internet das coisas).

Luziânia possui 31 escolas 
da rede estadual, com um 
total de 22.713 estudantes. 
O Reformar (Recurso Estadu-
al de Fomento, Organização, 
Reforma, Modernização e 
Adequação da Rede) já enca-

minhou R$ 1.855.000,00 ao 
município. O programa des-
tina recursos para manuten-
ção predial e pequenos repa-
ros na estrutura física de 909 
unidades educacionais da 
rede pública estadual.

Em relação a geração de 
empregos, Com assinatu-
ras de protocolos de inten-
ções, Luziânia é a cidade do 
entorno que mais recebeu 
empresas. Foram oito no-
vos empreendimentos com 

a previsão de gerar 6.085 
novos postos de trabalho e 
injeção de R$ 1,374 bilhões 
na economia local.

Em 2020, três empresas 
assinaram protocolos de in-
tenções para investir em Lu-
ziânia. Juntas, investirão R$ 
58 milhões e serão responsá-
veis por gerar 589 empregos, 
entre diretos e indiretos. O 
município também recebeu 
recursos oriundos do Fundo 
Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO). Em 2020, fo-
ram R$ 45.732.777,57 na 
assinatura de 79 contratos 
e previsão de geração de 
1914 postos de trabalho. Até 
março deste ano, foram R$ 
2.718.371,54 em sete novos 
contratos, com a previsão de 
gerar 113 vagas de trabalho.

Em relação a saúde, ela 
também foi umas das áreas 
a receber um volume signi-
ficativo de investimentos. 
Os repasses das contrapar-
tidas estaduais para a saú-
de de Luziânia somaram R$ 
6.633.632,47, em 2019; R$ 
11.914.767,27, em 2020 e 
R$ 1.737.837,80, em 2021. O 
total geral no período soma 
R$ 20.286.237,54.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, lança hoje às 
9 horas, no Palácio das Esme-
raldas, o novo programa de 
serviços integrados do Esta-
do de Goiás. Intitulado como 
Expresso, o projeto visa de-
mocratizar o acesso dos goia-
nos aos serviços públicos, 
por meio da ampliação dos 
canais de atendimento aos ci-

dadãos, com a disponibilida-
de de aproximadamente 70 
serviços totalmente digitais.

Com o objetivo de garantir 
isonomia, inclusão e aumen-
to na capilaridade da presta-
ção dos serviços públicos, os 
atendimentos do Expresso 
serão ofertados por meio de 
aplicativos, portal único, ter-
minais de autoatendimento e 

balcões espalhados por todas 
as regiões do Estado.

A princípio, serão disponibi-
lizados serviços como emissão 
de segunda via de conta da 
Saneago, de boletos do Ipasgo, 
de guia de trânsito animal e de 
certidão negativa de débitos 
da receita estadual. A abertura 
direta de reclamação junto ao 
Procon-GO e o licenciamento 

anual de veículo junto ao De-
tran-GO também estão dispo-
níveis no Expresso.

A iniciativa, desenvolvida 
por meio de parceria entre as 
Secretarias da Administração 
(Sead), de Desenvolvimento 
e Inovação (Sedi) e Casa Civil, 
sob coordenação da Governa-
doria (SGG), desponta como 
parte do processo de transfor-

mação para integrar os servi-
ços do Estado de forma digital, 
unindo servidor, serviço e usu-
ário de forma ágil e facilitada.

Balcão Expresso
Durante a solenidade de 

lançamento do programa, o 
governador Ronaldo Caiado 
também assina autorização 
para que seja feito chamamen-

to público às prefeituras que 
tenham interesse na disponibi-
lização do Balcão Expresso.

Os municípios solicitantes 
poderão disponibilizar balcão 
de atendimento com ofer-
ta dos serviços digitais, com 
atendente da própria prefei-
tura, que será selecionado e 
capacitado com apoio da Se-
cretaria da Administração.

Reprodução

Governador Ronaldo Caiado lança Expresso, plataforma virtual de serviços públicos

Governo de Goiás investiu mais de R$ 48 milhões 
em Luziânia e educação teve maiores recursos



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 17 de Maio de 2021Brasil

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiro-
ga, informou neste 

domingo (16) que está em 
estudo na pasta uma ampla 
campanha de testagem da 
população brasileira para o 
novo coronavírus, causador 
da covid-19. A declaração 
foi dada em Botucatu, no in-
terior paulista. O município 
começou a vacinar hoje toda 
a população entre 18 e 60 
anos contra a covid-19, em 
uma iniciativa que faz parte 
de estudo inédito sobre a efi-
cácia do imunizante desen-
volvido pela Universidade de 
Oxford, em parceria com a 
AstraZeneca e a Funadação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Sobre a interrupção na 
produção de vacinas contra 
o coronavírus pelo Instituto 
Butantan pela falta do ingre-
diente farmacêutico ativo 
(IFA), Queiroga ressaltou que 
a carência da matéria-prima é 
mundial. “É importante pas-
sar uma mensagem positiva 
para a sociedade brasileira, 
e não essa cantilena de que 
está faltando [IFA]. O Brasil 
precisa de tranquilidade para 
superarmos juntos essa difi-
culdade sanitária”, disse.

Ainda sobre a dificuldade 
na aquisição de vacinas, o 
ministro lembrou que o Bra-
sil faz parte do acordo Covax 
Facility, que alocou US$ 150 
milhões para garantir a co-
bertura vacinal de 10% da 
sua população. “A prova des-
sa dificuldade de doses é que 
mesmo a OMS [Organização 

Mundial da Saúde] tem difi-
culdade de entregar as doses 
que se comprometeu conos-
co e nem por isso nós ficamos 
criticando a OMS.”

Queiroga acrescentou que 
o Brasil tem um trabalho diu-
turno para ter mais vacinas. 
Ele disse que, nesse sentido, 
o país é o quinto que mais 

distribui doses. “O Brasil está 
indo bem na campanha de 
vacinação. Poderia ir melhor? 
Claro que sim, se tivéssemos 
mais doses”, ressaltou.

Marcelo Queiroga des-
tacou ainda que a curva 
epidemiológica brasileira 
em relação não só a óbitos 
como internações hospitala-

res vem tendo queda e, por 
isso, incentivou outras medi-
das. “Nós precisamos, além 
da vacinação, de incentivar 
as medidas não farmacológi-
cas, como uso de máscaras e 
distanciamento social.”

O ministro destacou que o 
momento é de união e citou 
ações do governo como o pa-

gamento do auxílio emergen-
cial. “Vamos construir juntos 
um cenário que permita res-
gatar a saúde pública e devol-
ver as condições econômicas 
no nosso país”, afirmou.

China
Perguntado se os pro-

blemas com o IFA poderiam 
ser reflexo de problemas 
diplomáticos com a China, 
Queiroga afirmou que o país 
asiático tem sido um grande 
parceiro para o Brasil e disse 
que não vê nenhuma fissura 
nas relações entre o governo 
brasileiro e o chinês.

“O presidente[ Jair Bolso-
naro] tem uma excelente rela-
ção não só com a China, mas 
com todas as nações com que 
o Brasil estabelece relações in-
ternacionais. A China integra 
um bloco econômico impor-
tante que é o Brics, o Brasil faz 
parte, a Rússia faz parte, e as 
relações são absolutamente 
normais”, ressaltou Queiroga.

O ministro disse ainda 
que o embaixador do Reino 
Unido no Brasil, Peter Wil-
son, “é um grande parceiro 
nosso na prospecção não só 
de IFA, mas de doses prontas 
de vacina.”

Divulgação

Marcelo Queiroga diz que ministério estuda 
campanha de testagem contra covid-19

Nada menos do que 50% 
dos brasileiros dizem nunca 
confiar nas declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). Uma parcela 
de 34% dos entrevistados 
afirma acreditar às vezes e 
apenas 14% respondem que 
sempre confiam no chefe do 
executivo; 1% não sabe.

Nada menos do que 50% 
dos brasileiros dizem nunca 
confiar nas declarações do 
presidente Jair Bolsonaro 

(sem partido). Uma parcela 
de 34% dos entrevistados 
afirma acreditar às vezes e 
apenas 14% respondem que 
sempre confiam no chefe do 
executivo; 1% não sabe.

O instituto pesquisou, 
além da confiabilidade do 
presidente, a avaliação do 
governo , a gestão da pande-
mia, a posição quanto a um 
provável impeachment e as 
preferências para a corrida 
eleitoral do próximo ano. Os 

quadros, no geral, são desfa-
voráveis a Bolsonaro.

Quanto à taxa de confian-
ça plena, trata-se da menor 
desde o início da série histó-
rica, em agosto de 2019. No 
mesmo sentido, a descon-
fiança total é a maior do pe-
ríodo. O comparativo do in-
dicador ao longo do governo 
reforça o cenário negativo 
para Bolsonaro. A credibili-
dade só tem caído.

Na pesquisa feita pelo Da-

tafolha em março, a taxa de 
brasileiros que diziam nunca 
confiam nas declarações do 
presidente estava em 45% 
(era de 41% em janeiro). Já a 
parcela dos que dizem sem-
pre acreditar vem em queda: 
era de 19% em janeiro e de 
18% em março. Os que di-
zem confiar às vezes caíram 
de 38% para 35%.

A desconfiança quanto 
às afirmações de Bolso-
naro é maior nas regiões 

Nordeste e Sudeste (onde, 
respectivamente, 59% e 
51% dos entrevistados afir-
mam nunca confiar nele), 
enquanto é menor nas re-
giões Centro-Oeste/Norte 
e no Sul (com taxas, respec-
tivamente, de 44% e 41% 
que nunca confiam).

O percentual de crença 
nas falas é mais elevado 
entre os que declaram a 
intenção de votar em Bol-
sonaro na eleição do ano 

que vem do que entre os 
apoiadores de Lula. Em-
bora 46% dos eleitores de 
Bolsonaro afirmem sempre 
crer nele, a maioria (51%) 
responde que só confia no 
presidente às vezes.

Conforme os números 
do Datafolha, a tendência 
de baixa na credibilidade de 
Bolsonaro se acentuou des-
de dezembro de 2020. O pe-
ríodo coincide com o recru-
descimento da pandemia.

Segundo Datafolha, 50% dizem nunca confiar em declarações de Bolsonaro



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Israel voltou a atingir Gaza 
com ataques aéreos, e mi-
litantes palestinos lança-

ram mais foguetes contra o 
território israelense, em um 
sinal claro de que o fim da pior 
escalada de violência na re-
gião desde 2014 está distante.

Diplomatas americanos e 
árabes tentam acalmar a si-
tuação depois de mais uma 
noite de violência em que 
militantes dispararam cerca 
de 200 foguetes contra ci-
dades de Israel, cujos aviões 
atingiram o que eles disse-
ram ser alvos usados pelo 
Hamas, o grupo islâmico que 
controla a Faixa de Gaza.

As Forças Armadas isra-
elenses, porém, também 
destruíram um edifício em 
Gaza que abriga profissionais 
de veículos de imprensa, da 
TV qatariana Al Jazeera e da 
agência americana de notíci-
as Associated Press (AP). De 
acordo com o dono do prédio, 
militares telefonaram para av-
isar que um ataque ocorreria 
dentro de uma hora, o  que 
levou à evacuação do local.

Israel voltou a atingir 
Gaza com ataques aéreos, 
e militantes palestinos lan-
çaram mais foguetes contra 
o território israelense neste 

sábado (15), em um sinal 
claro de que o fim da pior es-
calada de violência na região 
desde 2014 está distante.

Diplomatas americanos e 
árabes tentam acalmar a si-
tuação depois de mais uma 
noite de violência em que 
militantes dispararam cerca 
de 200 foguetes contra ci-
dades de Israel, cujos aviões 

atingiram o que eles disse-
ram ser alvos usados pelo 
Hamas, o grupo islâmico que 
controla a Faixa de Gaza.

As Forças Armadas israe-
lenses, porém, também des-
truíram um edifício em Gaza 
que abriga profissionais de ve-
ículos de imprensa, da TV qa-
tariana Al Jazeera e da agência 
americana de notícias Asso-

ciated Press (AP). De acordo 
com o dono do prédio, mili-
tares telefonaram para avisar 
que um ataque ocorreria den-
tro de uma hora, o  que levou 
à evacuação do local.

De acordo com militares 
israelenses, os bombardeios 
miravam locais de lançamen-
to de foguetes -um deles te-
ria sido a base de um disparo 

contra Jerusalém- e aparta-
mentos que pertencem a 
militantes do Hamas, facção 
radical que iniciou a ofensiva 
após tensões em torno de um 
processo judicial que determi-
nou o despejo de famílias pa-
lestinas de Jerusalém Oriental 
e em retaliação aos confron-
tos entre a polícia israelense 
e palestinos na mesquita de 

al-Aqsa, o terceiro local mais 
sagrado do islã.

Em Israel, um foguete 
lançado de Gaza atingiu um 
prédio residencial em Beer-
sheba, no sul de Israel, e mi-
lhares correram para abrigos 
enquanto sirenes de alerta 
soavam. Um israelense de 50 
anos foi morto em Ramat Gan, 
nos arredores de Tel Aviv, após 
um ataque lançado de Gaza, 
de acordo com serviços de 
emergência e a polícia. Agora, 
a cifra de mortos do lado isra-
elense chegou a dez -um sol-
dado na fronteira e nove civis, 
dois dos quais crianças.

Os esforços diplomáticos 
regionais e internacionais 
ainda não mostraram sinais 
de interrupção das hostili-
dades. O Egito enviou am-
bulâncias por meio de sua 
fronteira com Gaza para 
levar palestinos a hospitais 
egípcios, e Hady Amr, subse-
cretário-assistente dos EUA 
para Israel e assuntos pa-
lestinos, voou para Israel na 
sexta, antes da reunião do 
Conselho de Segurança da 
ONU marcada para este do-
mingo. Washington diz que 
pretende “reforçar a neces-
sidade de trabalhar em prol 
de uma calma sustentável”.

Reprodução

Ataques de Israel deixam mais mortos e 
destroem prédio da imprensa em Gaza
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 17 de Maio de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Reprodução

Morreu, na noite deste 
domingo (16/5), o cantor 
Kevin Nascimento Bueno, 
conhecido como MC Kevin, 
aos 23 anos. O músico havia 
sofrido um acidente enquan-
to estava hospedado em um 
hotel próximo à praia da 
Barra da Tijuca, no Rio de Ja-
neiro. O funkeiro caiu da va-
randa do 11º andar, segundo 
bombeiros que prestaram 
socorro ao artista.

A morte do artista foi 
confirmada por agentes 
policiais. Kevin, que deu 
entrada no hospital em 
estado gravíssimo, sofreu 
duas paradas cardiorrespi-
ratórias e não resistiu.

Testemunhas informa-
ram que Kevin, que estava 
acompanhado da namora-
da, Deolane Bezerra, havia 
sido socorrido por uma 
ambulância e levado ao 
Hospital Municipal Miguel 
Couto, na Gávea.

Após ele dar entrada 
no centro médico, antes 
da confirmação da mor-
te, a Secretaria Municipal 
de Saúde informou que o 
estado de saúde do mú-
sico era preocupante: “O 
paciente Kevin Bueno deu 
entrada no Hospital Muni-
cipal Miguel Couto e seu 
estado de saúde é consi-
derado muito grave”.

“Sweet Tooth” é ba-
seada na série de 
quadrinhos da DC 

criada por Jeff Lemire, onde 
um menino-cervo híbrido es-
tabelece um vínculo imprová-
vel com um viajante solitário.

“Há dez anos, “O Grande 
Esfacelamento” causou es-
tragos no mundo e levou ao 
misterioso surgimento de hí-
bridos: bebês nascidos par-
te humanos, parte animais. 
Sem saber se os híbridos são 
a causa ou o resultado do 
vírus, muitos humanos os 
temem e caçam. Após uma 
década vivendo com segu-
rança em sua casa isolada 
na floresta, Gus (Christian 
Convery), um menino-cervo 
acolhido, inesperadamente 
faz amizade com um viajante 
solitário chamado Jepperd 
(Nonso Anozie). Juntos, eles 
partem em uma aventura 
extraordinária pelas ruínas 
da América em busca de res-
postas: sobre as origens de 
Gus, o passado de Jepperd 
e o verdadeiro significado 
de um lar. Mas sua história 
é cheia de aliados e inimi-

gos inesperados, e Gus logo 
aprende que o mundo exu-
berante e perigoso além da 
floresta é mais complexo do 
que ele imaginava.”

“Sweet Tooth” é baseada 
na série de quadrinhos da DC 
criada por Jeff Lemire, onde 
um menino-cervo híbrido es-
tabelece um vínculo imprová-
vel com um viajante solitário.

“Há dez anos, “O Grande 
Esfacelamento” causou es-
tragos no mundo e levou ao 

misterioso surgimento de hí-
bridos: bebês nascidos par-
te humanos, parte animais. 
Sem saber se os híbridos são 
a causa ou o resultado do 
vírus, muitos humanos os 
temem e caçam. Após uma 
década vivendo com segu-
rança em sua casa isolada 
na floresta, Gus (Christian 
Convery), um menino-cervo 
acolhido, inesperadamente 
faz amizade com um viajante 
solitário chamado Jepperd 

(Nonso Anozie). Juntos, eles 
partem em uma aventura 
extraordinária pelas ruínas 
da América em busca de res-
postas: sobre as origens de 
Gus, o passado de Jepperd 
e o verdadeiro significado 
de um lar. Mas sua história 
é cheia de aliados e inimi-
gos inesperados, e Gus logo 
aprende que o mundo exu-
berante e perigoso além da 
floresta é mais complexo do 
que ele imaginava.”

Humanos Híbridos são caçados na 
nova série da Netflix “Sweet Tooth”

Morre MC Kevin, aos 23 
anos, após cair de varanda 
de hotel no Rio


