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Secretaria de Saúde informa que casos
da Covid-19 em Goiás passa de 670 mil
A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 670.721 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Há o registro de 638.747 pessoas recuperadas e 18.953 óbitos confirmados. No Estado, há 491.841 casos suspeitos em investigação. p3

Ministério da Saúde prevê
economizar até R$ 150 bilhões
com avanço da vacinação p4
O Ministério da Saúde pode economizar até R$ 150 bilhões nos próximos cinco anos com o avanço da vacinação contra a covid-19. A previsão
é da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) no
Sistema Único de Saúde (SUS), vinculada à pasta.
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Ao lado de Rogério Cruz, Caiado
vistoria obras de ampliação da ETE
Ronaldo Caiado e Rogério Cruz, vistoriaram as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Com foco na universalização do sistema
de abastecimento de água e aumento da coleta e tratamento de esgoto. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Ao lado de Rogério Cruz, Caiado
vistoria obras de ampliação da ETE
O
governador Ronaldo
Caiado e o prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz,
vistoriaram as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Britto, na capital.
Com foco na universalização
do sistema de abastecimento
de água e aumento da coleta e
tratamento de esgoto, a Saneago já investiu mais de R$ 230
milhões em cinco grandes projetos na região metropolitana.
“Nós não teremos mais
aquele mau cheiro do Rio
Meia Ponte, principalmente
no período de seca”, anunciou o governador durante
reunião técnica sobre a obra.
Caiado enalteceu a parceria
do Governo de Goiás com a
Prefeitura de Goiânia, o que
favoreceu a execução das
benfeitorias no local.
“É uma interação de forças para que possamos dar
suporte à Saneago, que é
referência no Estado de Goiás”, classificou Caiado ao citar a gestão “séria, honesta e
competente” que foi estabelecida junto à empresa após
o início de seu governo. “A
Saneago não é do Governo.
Ela é do povo do Estado de
Goiás”, destacou.
O governador e o prefeito da capital conheceram a
implantação do tratamento
secundário da ETE Dr. Hélio Seixo de Britto. O Estado investiu R$ 100 milhões
na construção de canais de
efluentes, caixa de distribuição, tanque de aeração,
decantadores secundários e
estação elevatória de iodo.
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Quando concluído, o sistema aumentará os índices de
remoção de carga orgânica,
atingindo mais de 90% de eficiência, o que significa menos
poluição no rio Meia Ponte.
Para o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, os investimentos contribuem para
sanar problemas antigos em
Goiânia, como o mau cheiro
próximo à ETE, no setor Goiânia 2, citado pelo governador.
“Já está garantido que, no primeiro trimestre do ano que
vem, estará totalmente sanado, dando segurança e mais
qualidade de vida por meio
da água do rio Meia Ponte.
Isso é muito importante e eu
tenho certeza que traremos
benefícios para a saúde de
toda população”, projetou.
Ao pontuar os avanços
obtidos, o presidente da

Saneago, Ricardo Soavinski,
ressaltou que Goiânia já é
uma das cidades com maior
cobertura em saneamento
do país. “No último balanço
realizado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental (Abes), Goiânia
ficou entre as três melhores capitais no quesito água
e esgoto”, citou. Segundo o
Ranking da Universalização do
Saneamento 2021, Goiânia alcançou 482,75 pontos de um
máximo de 500 pontos, sendo
a terceira melhor pontuação
entre capitais.
Região metropolitana
Além da implantação
do tratamento secundário,
quatro obras estão em andamento ou em fase de finalização na capital. Na região
Noroeste, a Saneago gastou

R$ 18 milhões na implantação de mais de 130 km de
redes coletoras e 8.201 ligações domiciliares.
O
projeto
beneficia
34.800 moradores dos bairros Jardim Clarissa, Jardim
Nova Esperança, Parque
Industrial Paulista, Residencial 14 Bis, Setor Cândida de
Moraes, Setor Jardim Petrópolis, Setor Santos Dumont
e Vila Regina. Na mesma
localidade, estão em fase de
implantação os Centros de
Reservação Curitiba I e II.
Outra obra já finalizada e
em fase de testes é o Booster Cascalho, no setor Sul, na
capital. A elevatória de água
tratada aumenta em 200 litros por segundo a vazão do
sistema de saneamento para
as regiões mais altas de Goiânia e de Aparecida de Goi-

ânia. A medida beneficiará
mais de 200 mil pessoas.
O Booster Cascalho conta com investimentos de R$
7 milhões e integra o projeto do Sistema de Linhões,
que vai levar água tratada da Represa do Ribeirão
João Leite, em Goiânia,
para Aparecida de Goiânia.
As obras do Linhão Central
já foram concluídas. As do
Linhão Sul estão sendo executadas com a construção de
oito centros de reservação,
estação elevatória, booster,
redes de distribuição e adutoras, além da interligação
e urbanização de seis poços
tubulares profundos. O projeto deve ser concluído no
segundo semestre de 2022 e
beneficiará moradores de 65
bairros de Goiânia e de Aparecida de Goiânia.

Aparecida de Goiânia inicia vacinação de profissionais da imprensa
Nesta segunda-feira
(28), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia inicia
a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais
da imprensa. O atendimento será feito nos drives da Cidade Administrativa Maguito Vilela e
do Centro de Especialidades sem necessidade de
agendamento.
A inclusão dos profissio-

nais de imprensa tem como
base a resolução 097/2021
da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) que autorizou o uso de 10% das doses enviadas pelo governo
federal na imunização de
grupos específicos a critério dos municípios.
Desde o início da campanha de vacinação contra
a Covid, em 20 de janeiro
deste ano, o prefeito Gus-
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tavo Mendanha defende
a inclusão dos profissionais de imprensa entre os
grupos de trabalhadores
prioritários, assim como
ocorre com a testagem em
massa, realizada pela Prefeitura de Aparecida.
Em maio, Aparecida foi
uma das primeiras cidades
de Goiás a iniciar a vacinação de todos os grupos de
trabalhadores previstos

no Plano Nacional de Imunização (PNI) e também
por faixa etária. Atualmente, Aparecida está seguindo também a imunização
por faixa etária, onde são
vacinadas pessoas com 43
anos ou mais.
A aplicação da primeira dose para os grupos e
por faixa etária continua
sendo feita nos dois drives
sem necessidade de agen-

damento ou por agendamento nas cinco Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e
na Central de Imunização.
O agendamento é feito
pelo aplicativo Saúde Aparecida. Trabalhadores da
Indústria e da limpeza urbana são vacinados inloco, já grávidas, puérperas
e lactantes somente com
agendamento devido a
vacina específica.
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“Continuidade de
obras não
será prejudicada por
suspensão
de contrato”, afirma
prefeito Rogério Cruz

O prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, afirmou nesta sexta-feira (25/6), durante vistoria de obras da
Saneago, que a suspensão
do empréstimo de R$ 780
milhões da Caixa Econômica Federal não prejudicará
o andamento das obras de
infraestrutura na capital.
“Nós fecharemos o contrato com mais de 60% de
obras concluídas. Pelo tempo que está em vigor, nem
daria para utilizarmos todo
o valor, já que iria até maio
do ano que vem. Nós até
tentamos prorrogá-lo, mas
existe uma multa de R$ 13
milhões em cima da renovação. Além disso, analisamos que, um contrato pelo
BNDES, por exemplo, teria
um juro bem menor”, explicou Rogério Cruz, acrescentando que as obras terão continuidade.
Nova estação
Rogério Cruz comemorou o andamento da obra
de construção de nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Goiânia, que
fica no bairro Goiânia 2.
“Este serviço tem uma
importância muito grande. É um problema de
cheiro desagradável que
incomoda os moradores,
já reduziu bastante e,
agora, temos certeza de
que será sanado no primeiro trimestre do ano
que vem, e levará segurança e qualidade de vida
por meio da água do Rio
Meia Ponte a todos”, declarou o prefeito.
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Vapt Vupt: 30% dos agendados não
comparecem ao atendimento, diz Governo
U
ma das primeiras
medidas de segurança adotadas pelo
Governo de Goiás para dar
continuidade às atividades do Vapt Vupt durante a
pandemia, a ampliação do
agendamento reduz esperas
desnecessárias e evita aglomerações nas agências.
Mas o alto índice de usuários que marcam atendimento
e não comparecem, superior
a 30%, tem prejudicado o funcionamento do programa e
causado transtornos aos cidadãos que necessitam dos serviços do Vapt Vupt, uma vez
que há dificuldade para agendar alguns procedimentos por
falta de datas disponíveis.
A Secretaria de Estado da
Administração (Sead) orienta os cidadãos a cancelarem
o agendamento caso seja
verificada a impossibilidade
de comparecimento, abrindo oportunidade para que
outro usuário utilize data e
horário do atendimento. O
cancelamento deve ser feito
pelo portal https://vaptvupt.
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go.gov.br/agendamento, no
menu “Consultar ou cancelar
Agendamento e Consultar
Suspensão”, preenchendo o
campo com o CPF do usuário.
O procedimento pode ser
realizado até 30 minutos antes da realização do serviço
e imediatamente a vaga é

disponibilizada para outra
pessoa. Já o usuário que não
comparecer à agência na
data e horário marcados não
poderá agendar um novo
atendimento nos 15 dias
subsequentes. A tolerância
para atrasos é de no máximo 10 minutos. A restrição

é uma maneira de evitar
novos episódios de pessoas
que não utilizam o recurso
de não cancelamento.
Titular da Sead, Bruno
D’Abadia reitera que a chegada do agendamento on-line em 2019 se destaca
como iniciativa responsável

por organizar os atendimentos nas unidades, mas que
o número de pessoas que
não comparecem preocupa.
“A cooperação do usuário
é fundamental para o bom
funcionamento do programa. Se ele não comparecer
e nem cancelar o serviço,

um outro cidadão, que realmente precisa resolver uma
demanda, é prejudicado. O
Estado também é penalizando, considerando que uma
parcela de tempo do servidor será inutilizada”, pontua.
Expresso
O lançamento da plataforma Expresso desponta
como outro grande avanço
na disponibilidade de serviços estaduais no formato
digital, possibilitando que
parte dos atendimentos disponíveis no Vapt Vupt sejam
realizados por meio de canais virtuais, sem a necessidade de deslocamento.
Cerca de 80 serviços são
acessíveis no formato digital,
por meio do portal expresso.
go.gov.br, aplicativo e totens
de autoatendimento, localizados em unidades do Vapt
Vupt de Goiânia e Aparecida
de Goiânia, além dos cinco
equipamentos disponíveis
na sede do Departamento
Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) na capital.

Secretaria de Saúde informa que casos da Covid-19 em Goiás passa de 670 mil
A Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 670.721 casos
de doença pelo coronavírus
2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 638.747 pessoas
recuperadas e 18.953 óbitos
confirmados. No Estado, há
491.841 casos suspeitos em
investigação. Já foram descartados 287.768 casos.
Há 18.953 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás
até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de
2,83%. Há 361 óbitos suspei-

tos que estão em investigação.
Doses aplicadas
Levantamento realizado
pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram
aplicadas 2.171.263 doses das
vacinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Em relação à
segunda dose, foram vacinadas 702.886 pessoas. Esses
dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do
Ministério da Saúde.
Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite
(CIB), as Secretarias Munici-

pais de Saúde devem registrar,
de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19
do Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).
Em relação às vacinas, o
Estado de Goiás já recebeu
3.863.810 doses de imunizantes, sendo 1.508.580 da
CoronaVac, 1.956.470 da AstraZeneca, 348.660 da Pfizer
e 50.100 da Janssen.
Painel Covid-19
O boletim com as notifi-

cações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir
dos sistemas do Ministério
da Saúde (e-SUS VE e Sivep
Gripe). Eventuais diferenças
são justificadas por ajustes
nas fichas de notificação
pelos municípios, como por
exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.
Para conferir os detalhes
dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás
por meio do link http://co-

vid19.saude.go.gov.br/.
Sobre os dados
Desde as primeiras confirmações de doença pela
Covid-19, a SES-GO divulga
boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Os números
são dinâmicos e passíveis de
mudanças após investigação
mais detalhada de cada situação. Os boletins são elaborados a partir dos dados
inseridos nos sistemas e-SUS
VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas

instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme
endereço de residência informado pelos usuários.
Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação
das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização
das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas
oficiais. Diante de eventuais
inconsistências nos números, estes serão atualizados
a partir das correções feitas
pelas cidades nos sistemas
de notificação.
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Ministério da Saúde prevê economizar até
R$ 150 bilhões com avanço da vacinação
O
Divulgação

Ministério da Saúde pode economizar até R$ 150
bilhões nos próximos cinco
anos com o avanço da vacinação contra a covid-19.
A previsão é da Comissão
Nacional de Incorporação
de Tecnologias (Conitec)
no Sistema Único de Saúde
(SUS), vinculada à pasta.
O valor considera o cenário mais positivo em relação
à imunização da população
com as vacinas da Astrazeneca/Fiocruz e da Pfizer/
Biontech. A economia é estimada em relação a um cenário que considera os gastos do SUS com internações
hospitalares e exames laboratoriais e de imagens em
pacientes com a doença..
“A avaliação econômica

demonstrou-se favorável à
vacinação, com ambas as vacinas. A AstraZeneca/Fiocruz
teve menor custo e maior
eficácia em relação à não vacinação e a vacina da Pfizer/
Biontech resultou em 100%
das simulações com valor
abaixo de um limiar conservador e foi considerada custo-efetiva”, diz o relatório.
Para o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, o relatório mostra a análise técnica
que a pasta faz para o emprego de vacinas com registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). “Esses dados mostram que o nosso trabalho
é feito com base em critérios técnicos e científicos na
aquisição e incorporação de
vacinas covid-19”, afirmou.

Conheça os principais cuidados antes de fechar um financiamento estudantil
Mais de 3 milhões de alunos do ensino superior já foram beneficiados com algum
tipo de financiamento para
a universidade nos últimos
quatro anos. Os dados são
do Ministério da Educação
(MEC). Atualmente o Brasil
possui vários tipos de programas de financiamento,
mas especialistas alertam
sobre os cuidados que o acadêmico deve ter ao adquirir
qualquer um deles.
O economista Danilo Orsida afirma que o financiamento é uma ótima oportunidade
para o estudante que tem dificuldades financeiras de manter um curso superior. Contudo, ele destaca os detalhes
que devem ser observados
antes do fechamento do contrato. “O financiamento estudantil não se trata de um endividamento de curto prazo.

Por isso, é importante se atentar aos encargos moratórios,
encargos de juros e encargos
de correção monetária, por
exemplo, que se aplicam na
hipótese se inadimplência”,
detalha o economista.
Planejamento
Considerando que as
parcelas geralmente são cobradas após o término do
curso universitário, Danilo
indica que o estudante faça
uma análise de sua atual
condição financeira e projete um plano de pagamento
futuro. Para ele é importante que o cidadão só faça o
compromisso do financiamento após entender todos
os imprevistos que podem
aparecer. “Naturalmente um
recém graduado enfrenta
as dificuldades naturais do
mercado de trabalho, que

dos mais 2 milhões de jovens
inadimplentes brasileiros.

é a dificuldade de inserção
no ramo. Então, um grande
ponto que deve ser avaliado é esse intervalo entre a
conclusão do curso e de fato
a consolidação desse profissional no mercado”, alerta.
Lucas Felipe Araujo é engenheiro civil, se formou em
2018 e conta que a concretização do sonho universitário

só foi possível com a ajuda
do financiamento estudantil. “A bolsa foi um divisor de
águas. Quando fui aprovado
cheguei a participar de um
programa do governo com
isenção das mensalidades,
mas por conta de reprovação
em matérias perdi a bolsa.
Na época eu tinha duas opções: trancar a faculdade ou

financiar”, relembra.
Sabendo das dificuldades
que enfrentaria para manter as parcelas em dia, Lucas
procurou um financiamento
e conseguiu concluir o curso.
Hoje, ele trabalha em uma
empresa do ramo e destaca
que está bem satisfeito com
a profissão, mas lembra que
teve medo de fazer parte

Plano B
Para ingressar em uma
universidade com o financiamento, em primeiro lugar é
preciso procurar a secretaria
da instituição para se informar dos programas aceitos
por ela. O economista Danilo Orsida indica ainda, para
aqueles estudantes que trabalham, que conversem com
os empregadores sobre os
projetos de estudo. Segundo ele, alguns empresários
oferecem bolsas aos funcionários. “A gente chama de
incentivo fiscal. A empresa
concede uma bolsa ao funcionário e o valor gasto é descontado em impostos. Essa
pode ser uma boa alternativa
para quem quer evitar o endividamento futuro”, explica.

Goiás, Tocantins e DF, 28 de Junho de 2021

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
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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 2752
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
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
------------------------------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
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
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DIÁRIO DO ESTADO
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
clara ou mulata. Simples
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
-------------------------------

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

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1
suiserviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha 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
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------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
sendo uma suíte, sala, cozinha 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

CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------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)
-------------------------------

VILA SANTA ROSA Casa
solteira, laje, bom gem
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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

------------------------------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
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593

LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------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.

------------------------------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
------------------------------venha
GABRIELLA
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

8

viral

Goiânia, 28 de Junho de 2021

Reprodução

Pabllo Vittar exalta tecnobrega
e forró em “Batidão Tropical”

“É

como se eu pegasse o Norte
e Nordeste, colocasse em um pedestal e
mostrasse para o Brasil e o
mundo verem o tanto que é
rico e plural”. É assim que Pabllo Vittar explica seu objetivo com “Batidão Tropical”.
“Tenho um repertório de
tecnobrega que escuto até
hoje para malhar, para pensar,
para ouvir em uma ligação em
vídeo com meus amigos. Foi
muito louco pensar que poderia regravar essas canções”.
TecnoShow, banda Kassikó, Mastruz com Leite, Magníficos, Desejo de Menina,
Aviões do Forró são outras
bandas que Pabllo tem como
referências até hoje.
“Espero que meus fãs se
sintam mais próximos de
mim, porque é a minha vida
ali em música”. Com “Batidão
Tropical”, muitas pessoas vão
ouvir pela primeira vez músicas como “Ânsia” e “Bang
Bang”, gravadas pela Companhia do Calypso, e “Ultra
Som”, da banda Ravelly.

DIÁRIO DO ESTADO

Reprodução

Quentin Tarantino considerou fazer remake de Cães de
Aluguel como último filme

As músicas, que fizeram
sucesso há mais de 10 anos
no Norte e Nordeste, provavelmente não estariam nas
playlists mais recentes do
público de Pabllo, de forma
orgânica ou voluntária.
Corria sério risco até da
parte mais jovem reagir com

a expressão “cringe”, usada
nos últimos dias para descrever algo fora da moda ou
ultrapassado, às versões originais, mas, na voz de Pabllo,
o resultado é “cool”, inovador e moderno.
“Agora tudo é cringe, cringe, cringe... Vamos exaltar o

que é nosso. Se você pegar
uma performance de Mylla
Karvalho (ex-vocalista da
Companhia do Calypso), de
17 anos atrás, onde ela subia
no palco e pulava de bungee
jumping e falar que isso é
cringe, mas bater palma para
Pink no Rock in Rio...”

Quentin Tarantino não
mudou de ideia sobre se
aposentar depois de dirigir o 10º longa-metragem,
mas ainda não decidiu
qual será o projeto - ele
chegou até a considerar
um remake de Cães de
Aluguel, o seu primeiro filme, lançado em 1992.
Em aparição no programa Real Time with Bill
Maher, o cineasta disse
que acabou desistindo do
remake porque não achou
que conseguiria “capturar aquele momento [em
que o original foi feito] de
novo”. “Eu não vou refazer
o filme, internet! Mas eu
cheguei a pensar nisso”,

brincou.
Embora o apresentador
Maher tenha dito que Tarantino é “jovem demais
para se aposentar e está no
auge de sua carreira”, o diretor se manteve firme sobre a decisão. “Eu conheço
a história do cinema, e sei
que, daqui para frente, diretores nunca melhoram.
Ainda tenho mais um filme
em mim”, disse.
“Estou trabalhando há
30 anos, e fiz muitos filmes. Não são tantos filmes
quanto outras pessoas,
mas são muitos. Esta foi
uma carreira realmente
longa, e dei a ela tudo o
que eu tinha”, completou.

