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Goiânia tem 30% da população vacinada
contra a Covid-19 com a primeiro dose
A Prefeitura de Goiânia vacinou 30% da população com a primeira dose de vacina contra Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 508.564 foram para a primeira aplicação. Os números colocam Goiânia acima da média nacional de vacinação. p2

Meio milhão de mortes
por Covid-19 carrega marca
da desigualdade do Brasil p2
O número de meio milhão de mortos pela Covid-19 no Brasil tem o
carimbo da desigualdade social e econômica. Mesmo que a pandemia
não possa ser responsabilizada por um problema histórico do país, ajuda a
compreender os caminhos do vírus e suas consequências, além de colocar
em risco o futuro de uma geração de brasileiros.
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CPI vê espaço para
investigar Bolsonaro e avalia depoimento por escrito p4
/diariodoestado

Goiás é 1º lugar no volume de prestação de serviços com avanço de 24,8%
O volume de serviços prestados em Goiás avançou 24,8% em abril,
comparado com o mesmo período do ano passado. O indicador coloca
o Estado em oitavo lugar nacional no crescimento do setor. p3
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Estratégia de Saúde da Família atende
mais de 460 mil usuários na capital

A

Atenção
Primária,
conforme padronização do Ministério da
Saúde, é o primeiro nível de
atenção e cuidado através
do acompanhamento integral do indivíduo. Em Goiânia,
a Estratégia Saúde da Família
(ESF) está estruturada com
193 equipes multiprofissionais e, atualmente, atende
154.671 famílias, totalizando
464.043 usuários assistidos.
De janeiro a maio deste ano,
foram 70.162 atendimentos, o
equivalente a 14.032 por mês.
As equipes da ESF são
compostas por médicos, enfermeiros, técnicos /auxiliares de enfermagem, agentes
comunitários de Saúde e
profissionais da Saúde Bucal.
O programa está implantado
em 59 Unidades de Saúde da
Família (USF). Entre os serviços disponibilizados, estão:
consultas médicas, enfermagem e odontológica, educação
em saúde, visitas domiciliares,
administração de medicamentos, acolhimento a situação de urgência, solicitação de
exames e acompanhamento
da situação vacinal.
Outras três unidades devem ser entregues até o início
do próximo semestre, sendo
a USF Alto do Vale e USF São
Carlos, na região do Distrito
Noroeste e uma unidade no
Riviera. A última hoje fun-
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ciona em unidade alugada.
Depois de entregue, passará
a contar com 12 consultórios
médicos e de enfermagem,
além de cinco odontológicos
em sede própria.
Durval Pedroso, secretário municipal de Saúde, explica que “este modelo de
atenção abrange diferentes
tipos de serviços e oferece

cuidado ao usuário, considerando o território e as
condições socioeconômicas,
culturais e epidemiológicas
ao qual está inserido”.
Como cadastrar
Para ser incluído na Estratégia de Saúde da Família,
basta o usuário comparecer
à Unidade Saúde da Família

(USF) que abrange a sua região, ou aguardar a visita do
Agente Comunitário de Saúde. Mas, para isso, é preciso
ser registrado junto ao Sistema Único de Saúde (SUS),
pois é por meio dele que a
atenção primária identifica
que o usuário é vinculado
e acompanhado por alguma
unidade de saúde.

“Assim, é muito importante manter todos os dados
atualizados, incluindo endereço e telefones. Isso facilita
a localização do cidadão, em
caso de necessidade de contato, para monitorar ou vigiar
alguma condição de Saúde.”,
explica Acácia Spirandelli, diretora de Atenção Primária e
Promoção da Saúde da SMS.

Prefeitura de Goiânia busca ampliar alcance do Renda Família
Segue em tramitação
na Câmara Municipal de
Goiânia, projeto de autoria da Prefeitura de Goiânia que altera a lei que
instituiu o programa Renda Família, com o objetivo
de ampliar o alcance da
proposta, para abranger
um público ainda maior,
como microempreendedores individuais e beneficiários do auxílio emergencial do governo federal.
O projeto consta da pauta de votação da sessão da
próxima terça-feira (22/6)
depois de ser aprovado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação
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(CCJ). “Estamos prestes a
estender o Renda Família a
mais goianienses e me lembrei da emoção que senti
ao lançar este programa,
que foi responsável por
levar alimentos à mesa de
mais de 11 mil famílias da
nossa cidade nos últimos 4
meses, um investimento de
R$ 11 milhões que reflete
no comércio local”, diz o
prefeito Rogério Cruz.
Com a flexibilização das
regras do projeto original,
o Paço projeta que em breve poderá beneficiar mais
13 mil famílias em vulnerabilidade socioeconômica.
De acordo com o prefeito,

nos primeiros quatro meses de 2021, o programa
Renda Família distribuiu
R$ 11 milhões a mais de 11
mil famílias em vulnerabilidade. “Além de amparar
quem mais precisa, a gestão injeta recursos na economia da cidade”, aponta.
O Renda Família consiste em um auxílio financeiro mensal, no valor de R$
300, pago a famílias que
residam do município, e
foi instituído como medida
fundamental de proteção
à população em situação
de vulnerabilidade temporária em decorrência da
pandemia da Covid-19.
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Goiânia
tem 30%
da população vacinada com
a 1ª dose
A Prefeitura de Goiânia vacinou 30% da população com a primeira dose
de vacina contra Covid-19.
A campanha de vacinação
ultrapassou 722.325 doses aplicadas do imunizante. De acordo com a
Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), 508.564
foram para a primeira
aplicação e 213.761 para
a segunda dose. Os números colocam Goiânia
acima da média nacional
de vacinação.
A capital segue vacinando a população nesta
sexta-feira (18/6). Será
atendido o público geral com 52 anos ou mais
com a primeira dose, sem
necessidade de agendamento, no Shopping
Passeio das Águas, das 8
às 15h. Já pessoas com
comorbidades e deficiências, trabalhadores da
Saúde, Educação do Ensino Infantil, Fundamental
e Médio devem realizar
o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas
em uma das quatro unidades de saúde disponíveis. Nelas, o atendimento é feito das 9h às 16h.
Para vacinar, é necessário levar documento
pessoal com foto, CPF e
documentação específica de cada grupo. A lista
pode ser acessada no site
da Prefeitura de Goiânia,
por meio da plataforma
Imuniza Gyn, atualizada todos os dias às 17h.
A aplicação da segunda
dose para as pessoas que
estão com o reforço da
Coronavac atrasado continua disponível na UPA
Jardim América, das 8 às
17 horas, sem necessidade de agendamento.
Na quinta-feira (17),
foi retomada a vacinação
de gestantes sem comorbidades. No total, 888
mulheres receberam a
primeira dose do imunizante Pfizer. A aplicação
das vacinas para este
grupo continuará mediante a chegada de novas doses enviadas pelo
Ministério da Saúde.
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Goiás é primeiro lugar do Centro-Oeste no volume
de prestação de serviços com avanço de 24,8%

O

volume de serviços
prestados em Goiás avançou 24,8%
em abril, comparado com
o mesmo período do ano
passado. O indicador coloca
o Estado em primeiro lugar
do Centro-Oeste no crescimento do setor no mês e em
oitavo lugar nacional.
Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). As atividades que
alavancaram o índice goiano
foram os serviços prestados
às famílias, com crescimento de 143,5%, transportes,
serviços auxiliares aos transportes e correios (+32,4%),
e serviços profissionais, administrativos e complementares (+27,2%).
No acumulado de janeiro a abril, o volume de serviços também apresentou
crescimento, com 8,3%, na
comparação com o primeiro quadrimestre de 2020.
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indicadores
econômicos.
“Todos os indicadores econômicos do Estado mostram
que estamos em processo
de recuperação. O governo
de Goiás apoiou todas as
atividades para evitar que
fechassem suas portas, e o
setor de serviços é um dos
mais importantes por sua
abrangência e seu alcance
social”, disse o secretário.

“Não existe nenhum programa social mais importante e com maior capacidade de poder trazer as
pessoas para um nível de
qualidade de vida e cidada-

nia do que o emprego. Essa
é a realidade que nós estamos vivendo hoje”, afirma
o governador de Goiás,
Ronaldo Caiado, sobre a
importância da geração de

empregos no Estado e da
retomada dos diferentes
setores da economia.
O titular da Secretaria de
Indústria, Comércio e Serviços, José Vitti, lembra que o

ano passado foi totalmente
atípico em razão dos fortes efeitos da pandemia do
coronavírus, mas 2021 se
revela como o ano da recuperação e da retomada dos

Crescimento econômico
O setor de serviços foi
o que mais sofreu durante
os meses mais severos da
pandemia da Covid-19, abril
e maio de 2020, quando
apresentou retração de 17%
e 19,5%, respectivamente.
Apesar de o indicador de
abril deste ano ter apresentado queda de 2,7% no acumulado dos 12 meses, foi o
melhor resultado desde abril
do ano passado, o que indica
recuperação do setor e crescimento econômico.

Ronaldo Caiado abre colheita de feijão irrigado do Vale do Araguaia em Jussara
O governador Ronaldo
Caiado abriu a colheita da safra 2020/2021 de feijão irrigado do Vale do Araguaia, na
Fazenda Maria Helena, município de Jussara. “É uma produção altíssima na região,
com tecnologia, aproveitamento de água de chuva
e capacidade de intercalar
com outros plantios, como
soja e, em seguida, criação
de gado”, afirmou.
Para Caiado, o objetivo é
fomentar um tripé dentro da
agropecuária brasileira, com
tecnologia, sustentabilidade
e rotatividade de culturas.
“Essa região apresenta um
dos maiores percentuais de

produtividade e atinge mais
de 20 mil hectares de áreas
plantadas de feijão. É uma das
melhores do Brasil”, destacou.
Caiado conheceu a estru-

tura da fazenda, que é uma
das pioneiras na produção de
feijão irrigado no Vale do Araguaia, e operou uma colheitadeira, marcando o início oficial

da colheita da safra na região.
Ao representar a prefeita de Jussara, Maria Idali
da Silva Bontempo, conhecida como Branca, o vice-

-prefeito, Adriano Dias da
Silva, reforçou a importância do agronegócio para o
município. “Hoje, Jussara é
referência nacional em produção de grãos e proteína
animal, e desperta interesse de vários investidores do
ramo, porque tudo que aqui
se planta, se colhe com qualidade”, pontuou.
Da mesma forma, o presidente da Associação dos
Produtores do Vale do Araguaia (Aprova) e organizador
do evento, Antônio Celso
Barbosa Lopes, elogiou a
atuação de Ronaldo Caiado à
frente do Governo de Goiás.
“A gente reconhece o esfor-

ço, ainda mais nesta época
de pandemia. O senhor está
fazendo um milagre, está
tirando coelhos da cartola
para manter o Estado funcionando e atendendo às necessidades”, destacou.
Na sequência, o deputado
federal e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, evidenciou a
ligação entre Caiado e o setor
agrícola. “Um homem que,
por mais de 30 anos, dedicou toda a sua vida na defesa
da classe do produtor rural.
Hoje o agronegócio brasileiro
tem as digitais do nosso governador”, ressaltou.
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Meio milhão de mortes por Covid-19
carrega marca da desigualdade do Brasil
O
número de meio milhão de mortos pela
Covid-19 no Brasil
tem o carimbo da desigualdade social e econômica. Mesmo que a pandemia não possa ser responsabilizada por
um problema histórico do
país, a relação entre doença
e desigualdade, afirmam pesquisadores, ajuda a compreender os caminhos do vírus e
suas consequências, além de
colocar em risco o futuro de
uma geração de brasileiros.
Nesse cenário, entender
como a fragilidade social e
econômica acentua o risco
sanitário é enxergar que pobres são mais afetados pela
crise do que ricos, em diversos aspectos. Sofrem mais
com ela. E levam mais tempo
para se recuperar.
“Historicamente,
momentos de pandemia ou de
epidemia expõem e aprofundam as desigualdades
de uma sociedade”, diz a
professora Marcia de Castro,
do Departamento de Saúde
Global e População da Universidade de Harvard.
Essa não é uma realidade
exclusiva do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo,
a economia mais forte do
planeta, há uma proporção
maior de casos e mortes en-

Divulgação

tre a população negra, latina
e indígena. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) calcula que, ao se ajustar as estatísticas por idade,
índios, negros e latinos têm de
duas a três vezes mais chance
de morrer de Covid-19 do que
brancos nos EUA.
Por aqui, o contexto da
desigualdade inclui, além da

questão racial, problemas
específicos como condições
informais de trabalho, a existência de favelas com estrutura de moradia precária,
um profundo déficit educacional, entre outros. A maior
comorbidade é viver num
país com tantas iniquidades.
Foi essa a conclusão a que
chegou uma pesquisa do Insti-

tuto de Estudos para Políticas
de Saúde (IEPS), publicada
em abril na revista Lancet.
“Quando a pandemia surgiu,
a questão etária parecia determinar um perfil claro de
risco. Com o tempo, fomos
percebendo um padrão segundo o qual a doença, em
vez de se espalhar por lugares com estrutura etária mais

avançada, passou a se tornar
um problema maior em locais
socialmente vulneráveis, independentemente da presença
de pessoas mais velhas”, afirma Rudi Rocha, pesquisador-chefe do IEPS e professor associado da Fundação Getúlio
Vargas (FGV/SP).
Falar em desigualdade social é falar de uma série de

contextos específicos. É algo
que o pagamento de um auxílio emergencial, por exemplo, pode amenizar, mas não
tem o potencial de resolver.
A ajuda governamental evitou que pessoas morressem
de fome. Mas desigualdades
como a de renda e de acesso
a serviços públicos cresceram
no período da pandemia.
Professora da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Maria
Amélia de Sousa Mascena
Veras refere-se ao que chama de “camadas de desigualdade”. Marcia de Castro
também adota esta linha,
lembrando que é preciso
considerar aspectos como
renda, acesso ao trabalho,
acesso à saúde, raça e moradia. São fatores, ela explica,
que dialogam entre si.
“O que nós pesquisadores
estamos buscando é montar
um grande quebra-cabeça.
Diferentes metodologias vão
sendo utilizadas para formar
pequenas peças que vão
eventualmente permitir a
compreensão mais ampla do
momento e entender o que
pode ser feito.” Nesta reportagem, trazemos algumas
dessas pesquisas e como
elas refletem e explicam as
injustiças sociais no país.

CPI vê espaço para investigar Bolsonaro e avalia depoimento por escrito
Integrantes da cúpula da
CPI da Pandemia passaram
a defender que o presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
entre no rol de investigados
pela Comissão Parlamentar
de Inquérito e, como primeiro passo para consolidar a
medida, avaliam pedir que
Bolsonaro preste depoimen-

to por escrito aos senadores.
Foi apurado que a equipe
jurídica que auxilia o relator da
CPI, senador Renan Calheiros
(MDB-AL), após avaliar precedentes do STF (Supremo Tribunal Federal), tem a convicção que o único impedimento
da comissão em relação ao
presidente é a sua convocação

para prestar esclarecimentos
presencialmente. A avaliação
é a de que outras medidas, inclusive a própria investigação
sobre ações e omissões de Bolsonaro no combate à pandemia, podem ser adotadas pelos senadores. Nesse cenário,
a cúpula da CPI da Pandemia
costura um caminho para que,

em breve, Bolsonaro seja instado a responder a uma série
de questionamentos por escrito. Uma das preocupações dos
senadores é garantir que, uma
vez aprovado o pedido, ele não
seja derrubado pelo Supremo.
Entre integrantes da
corte, não há um consenso sobre a possibilidade de

comissão investigar o presidente da República, mas a
avaliação é a de que, se for
elencado como testemunha,
Bolsonaro tem a prerrogativa de depor por escrito.
Em entrevista à imprensa
, o senador Renan Calheiros
afirmou que estuda incluir Bolsonaro na lista de investigados

pela CPI da Pandemia. “Aparecendo fatos óbvios, como tem
aparecido, a CPI vai ter que responsabilizar. Diante de provas,
não há como não responsabilizar. Seria um não cumprimento
do nosso papel”, afirmou.
Procurada, a Secretaria de
Comunicação da Presidência da
República não se manifestou.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2747
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo 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
whatsapp: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$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
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
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 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
pp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F: 387649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649

PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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 novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.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 pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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 proposta 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 eventos
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1
banheiro
social,
laje,
blincom quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895

PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blin
ço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
da, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 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 disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249

BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO
CONSTRUTIR CIVIL fazemos
reformas, pintura, manutencado! Ligue e faça o
seu orçamento, fale com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
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MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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

PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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
------------------------------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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Reprodução

Vila Sésamo introduz seu
primeiro casal de pais gays
S
e pequenos atos fazem
a diferença, a “Vila Sésamo” acaba de fazer
um para lá de importante. O
episódio desta semana do seriado infantil nos Estados Unidos trouxe pela primeira vez
um casal gay como uma das
família visitantes do espaço.
Batizado de “Family Day”
e lançado nesta sexta (18) no
HBO Max, o programa celebra
o mês do orgulho LGBT+ apresentando o casal Frank e Dave
junto da filha Mia como parte
da história da vez, que traz Garibaldo em conflito com a avó
sobre uma festa no dia da família do título. A família entra em
cena como um dos convidados
da reunião – confira acima.
Em seu perfil no Facebook,
o diretor do episódio Alan
Muraoka celebrou o acontecimento escrevendo que a produção “sempre foi um lugar
acolhedor da diversidade e inclusão” e dizendo estar “honrado” de ter trabalhado no
episódio com os convidados.
Se pequenos atos fazem
a diferença, a “Vila Sésamo”
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Reprodução

Juliette Freire anuncia documentário no Globoplay

acaba de fazer um para lá de
importante. O episódio desta semana do seriado infantil
nos Estados Unidos trouxe
pela primeira vez um casal
gay como uma das família
visitantes do espaço.
Batizado de “Family Day”
e lançado nesta sexta (18) no
HBO Max, o programa celebra o mês do orgulho LGBT+
apresentando o casal Frank e
Dave junto da filha Mia como
parte da história da vez, que
traz Garibaldo em conflito

com a avó sobre uma festa
no dia da família do título. A
família entra em cena como
um dos convidados da reunião – confira acima.
Em seu perfil no Facebook, o diretor do episódio
Alan Muraoka celebrou o
acontecimento escrevendo
que a produção “sempre foi
um lugar acolhedor da diversidade e inclusão” e dizendo
estar “honrado” de ter trabalhado no episódio com os
convidados.

O evento é um acontecimento dentro da série pois
até então “Vila Sésamo” era
muito sutil na inclusão de famílias LGBT+ dentro de seus
episódios. De acordo com
o Yahoo, até a chegada de
Frank, Dave e Mia o seriado havia tocado no assunto
apenas em duas ocasiões
em 2017, quando mostrou
Elmo citando que as pessoas
podiam ter “dois pais” e uma
criança celebrando que amava suas mães.

A grande vencedora
do BBB21, Juliette Freire,
anúncio durante o programa ”Mais Você”, o seu novo
documentário na Globoplay.
“Quando soube do interesse da Globoplay em
fazer um documentário
sobre minha trajetória, eu
mal pude acreditar! Nem
nos meus maiores sonhos
poderia imaginar uma coisa dessas, minha gente. Na
verdade, eu ainda não me
acostumei com essa ideia”,
celebrou Juliette.
O documentário terá a
direção geral de Patricia
Carvalho e Patricia Cupello,
e mostrara a história da advogada/maquiadora/can-

tora paraibana, que virou
fenômeno durante o BBB.
De acordo com a Globoplay, “a série revela a origem
de Juliette no interior da Paraíba, sua relação com a família e amigos e momentos
difíceis que mudaram sua
trajetória, como a perda de
sua irmã mais nova, vítima
de um AVC aos 17 anos”.
Juliette Freire foi a ganhadora do BBB21 e o
maior fenômeno do reality.
Recentemente, a advogada
foi contratada pela Globo e
se tornou embaixadora do
Globoplay, divulgando os
conteúdos da plataforma
de streaming e participando das propagandas.

