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Goiânia já vacinou 50% da população com
primeira dose da vacina contra a Covid-19
A meta da capital é atingir 1.169.128 pessoas maiores de 18 anos. Já receberam a primeira dose 575. 981 pessoas, o que representa
quase 50% da chamada população vacinável no município. Com 899.443 doses recebidas e 814.123 doses de vacinas aplicadas na
população desde o início da campanha, já foram totalmente imunizados 20,36% do público alvo, com segunda dose ou dose única. p2

Itália derrota Inglaterra nos
pênaltis e volta a conquistar
Eurocopa após 53 anos p7
A Itália venceu a Eurocopa em um jogo que teve todos os ingredientes esperados de uma partida tão importante, disputado em Wembley, neste domingo
(11). A seleção inglesa, em sua primeira final da competição, abriu o placar
nos primeiros minutos, levou o empate na etapa complementar após abdicar
de pressionar e o jogo foi para a prorrogação.

(62) 3010-4014

(62) 98219-1904

Ministério registra
a maior apreensão
de drogas da história do país p4
/diariodoestado

Caiado sanciona lei que amplia combate a violência contra a mulher
Em mais uma medida para ajudar no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, o governador sancionou a lei que prevê a ampliação
da divulgação de números para denúncias de violência contra a mulher. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia já vacinou 50% da população
com primeira dose da vacina contra Covid

A
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meta da capital é atingir 1.169.128 pessoas
maiores de 18 anos.
Já receberam a primeira dose
575. 981 pessoas, o que representa quase 50% da chamada população vacinável
no município. Com 899.443
doses recebidas e 814.123
doses de vacinas aplicadas
na população desde o início
da campanha, já foram totalmente imunizados 20,36%
do público alvo, com segunda
dose ou dose única.
De acordo com o secretário municipal de Saúde,
Durval Pedroso, o objetivo
da Prefeitura de Goiânia é
vacinar o maior número de
pessoas possível. “Mais importante do que a idade é a
quantidade de cidadãos vacinados, o que possibilita a
diminuição da propagação do
vírus”, reitera o secretário.
Outras estratégias
Por determinação do prefeito Rogério Cruz, a Prefeitura de Goiânia realiza, neste
final de semana, a primeira
Maratona da Vacinação contra a Covid-19. A ação acontece no Paço Municipal, das
8h de sábado (10/7) às 8h de
domingo (11/7), no sistema
drive-thru, sem necessidade
de agendamento. É destinada à aplicação da primeira
dose do imunizante na população a partir de 43 anos,
sem comorbidades. Além de
carros, a população poderá
utilizar moto e bicicleta para
participar da ação.

Agendamento pelo site
Para facilitar o acesso
da população ao imunizante, o município também
viabilizou o agendamento
da vacinação pelo site oficial da Prefeitura de Goiânia. “O nosso trabalho é
garantir o acesso à vacina
e, para isso, não poupamos esforços. Sabemos
que a vacina salva vidas,
então esse é o nosso foco”,
assegura Rogério Cruz. O
agendamento
também
pode ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.
Para utilizar o serviço
de agendamento via web,

o cidadão deverá acessar
o link disponível na página
inicial do Portal da Prefeitura, inserir o CPF e a
mesma senha usada para
acessar o aplicativo Prefeitura 24 horas. Caso ainda
não tenha se cadastrado
para acessar o app, é possível criar uma nova conta
diretamente na página do
serviço online. Para os cidadãos que já fizeram seu
pré-cadastro pelo aplicativo, não é necessário realizar novo cadastramento, já que aplicativo e site
compartilham a mesma
base de dados.

Ciclo de imunização
Goiânia também lançou
nesta semana um cronograma de aplicação da segunda
dose das vacinas Astrazeneca e Coronavac. A estratégia
adianta o reforço em cerca
de cinco dias, respeitando a
indicação dos laboratórios e
garantindo imunização mais
rápida da população. Para a
aplicação da segunda dose,
foram determinados sete
postos fixos, entre cinco escolas municipais, um salão
comunitário e a Área I da
PUC, todos na modalidade
pedestre, sem agendamento.
As datas do cronograma e lo-

cais de vacinação da segunda
dose podem ser visualizados
no site oficial da Prefeitura.
“A imunização é completa após a segunda dose da
vacina, então temos tido o
cuidado de chamar a atenção
de todos que receberam a primeira dose, para que fiquem
atentos e tomem a segunda
dose assim que chegar a sua
vez”, alerta o prefeito de Goiânia. “Estamos falando de vidas
e os números mostram que
estamos no caminho certo.
A campanha segue trazendo
esperança de dias melhores
a todos que vivem em nossa
querida Goiânia”, arremata.

Quadrilha especializada em crimes cibernéticos é presa em Aparecida
A Polícia Militar do Estado de Goiás, através da
equipe de Rotam, desarticulou no dia 7 de julho, uma
quadrilha especializada em
crimes cibernéticos no Setor Jardim Luz em Aparecida de Goiânia. No total,
quatro pessoas foram presas em flagrante pelo crime
de golpes pela internet. Os
golpes eram aplicados após
clonagem de dados bancários das vítimas. De acordo
com a equipe policial, ao

realizarem busca domiciliar
eles localizaram uma central automatizada, com diversos aparelhos com chips
telefônicos, interligados a
dois notebooks que eram
usados na aplicação dos
golpes cibernéticos.
Segundo
informações
do assessor de comunicação social do 2° CRPM de
Aparecida, major Wanderley Alves Moura, a Polícia
Militar chegou aos hackers
por causa de uma denúncia
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anônima. “Sempre que houver suspeitas sobre a prática
de qualquer modalidade de
crime é importante informar as autoridades, mesmo
porque o próprio cidadão
pode ser vítima do crime
que observa e ignora. No
caso dos moradores do prédio é possível que os criminosos os elegessem como
“vítimas preferenciais” uma
vez que seria fácil ter acesso
a correspondências, dados
pessoais e de seus familia-

res”, explicou.
Na ação, foram apreendidos: diversos cartões
bancários; Notebooks e
maquinário usados na prática criminosa;02 televisões
65’ polegadas e 01 aparelho de ar condicionado. Os
presos foram enquadrados
por crimes cibernéticos,
ou seja, estavam aplicando
golpes utilizando internet,
celulares, senhas bancárias, cartões de crédito e
dados de terceiros obtidas

através de fraudes. “Conforme alteração do Código
Penal através do Projeto de
Lei 4.554/2020 o crime de
invasão de dispositivo informático passou a ser punido com reclusão, de um
a quatro anos, e multa, aumentando-se a pena de um
terço a dois terços se a invasão resultar em prejuízo
econômico. Antes, a pena
aplicável era de detenção
de três meses a um ano e
multa”, esclareceu.
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Prefeitura
leva serviços de infraestrutura para toda
a cidade

A Prefeitura de Goiânia está com uma série de
trabalhos de infraestrutura nesta sexta-feira (9/7).
A reconstrução asfáltica
está presente nas avenidas B, Portugal e Alameda das Rosas, no Setor
Oeste. O Projeto 630 segue na Rodovia R-2 e na
Alameda Flamboyant (Setor Itatiaia), na Av. New
York (Jardim Novo Mundo), na Rua Flemington e
na Av. Marechal Deodoro
(Jardim Planalto), e na Av.
Consolação (Vila Canaã).
‘A limpeza de bocas
de lobo é feita no Parque
Oeste Industrial, Setor
Santa Genoveva, Conjunto Fabiana, Jardim
Novo Mundo, Bairro São
Francisco, Setor Cândida
de Moraes, Residencial
Pilar do Sonho, Jardim
Curitiba, Vila Cristina,
Setor Santos Dumont,
Veredas dos Buritis e
Jardim Europa.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana (Seinfra) realiza
ainda serviços de serralheria em escola no
bairro Goiá, pintura em
escola no Setor Goiânia
2, manutenção hidráulica no Cais Bairro Goiá e
manutenção no telhado
do Cmei Areião.
Equipes também trabalham em galerias de
água pluvial, manutenção de obras de terraplanagem, serviços de
iluminação no Parque
Nova Esperança e nas
ruas de diversos setores
de Goiânia, além de produção de agregados.
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Governador Ronaldo Caiado sanciona lei que
amplia combate a violência contra a mulher

E

m mais uma medida
para ajudar no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher,
o governador Ronaldo Caiado
sancionou a lei que prevê a
ampliação da divulgação de
números de centrais para denúncias de violência contra a
mulher (Ligue 180) e de violações de direitos humanos
(Disque 100). O projeto é de
autoria das deputadas Adriana Accorsi e Lêda Borges.
Segundo consta na publicação, a divulgação deverá
ser feita de forma permanente em hotéis, motéis,
pousadas, hospedagens, bares, restaurantes, lanchonetes, eventos, shows, estação
de transporte de massa, salão de beleza, casa de massagem, sauna, academia de
ginástica, mercados, feiras,
shoppings de qualquer porte
e demais estabelecimentos
que atenda o consumidor.
As placas deverão ser afixadas em local de maior trânsito de clientes ou usuários.
O texto deve ter letras pro-

Reprodução

porcionais às dimensões da
placa, ser de fácil compreensão e ter contraste visual que
possibilite visualização nítida.
Aqueles que descumprirem a lei estarão sujeitos à
advertência e, em caso de
reincidência, a multa pode va-

riar de R$1.000,00 (mil reais)
a R$10.000,00 (dez mil reais).
Sinal Vermelho
O Governo de Goiás também sancionou recentemente a lei que institui o protocolo do ‘sinal vermelho’ para

mulheres vítimas de violência
doméstica no Estado. Para
pedir ajuda, a mulher agredida pode desenhar um “x” na
mão, de preferência vermelho, feito com batom ou caneta, e mostrá-lo em alguma
repartição pública ou esta-

belecimento comercial para
sinalizar que está em perigo.
Conforme o texto da lei,
além do “x” na palma da
mão, a vítima também pode
se aproximar de forma discreta do indivíduo que trabalha nos locais parceiros

do programa e dizer “sinal
vermelho”, para indicar que
está sofrendo agressões.
Violência na pandemia
O Boletim Epidemiológico de Violências Contra as
Mulheres e o Feminicídio
aponta uma redução de
22% das notificações entre 2019 e 2020. A queda
pode ser consequência de
diversos fatores, uma delas, o receio de procurar as
unidades de saúde devido
ao cenário epidemiológico
e os grandes períodos na
companhia do agressor.
De acordo com os dados, a maioria das violências
contra a mulher ocorreu na
residência, representando
84% das notificações. A análise também demonstrou a
repetição 31,1% dos casos,
ou seja, quando a violência
acontece frequentemente.
Em 2020, 4,4% das mortes em Goiânia foram feminicídio, ou seja, quando uma
mulher é assassinada pelo
fato de ser mulher.

Produção industrial em Goiás apresenta o maior crescimento do país
A produção industrial em
Goiás registrou alta de 4,8%
no mês de maio, em comparação com abril. Foi o melhor
resultado entre as regiões
pesquisadas pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na mesma comparação, a produção nacional
apresentou avanço de 1,4%.
O salto no crescimento
da indústria coloca Goiás em
primeiro lugar no Brasil. O
Estado ficou acima de Minas
Gerais (4,6%), Ceará (4,4%) e
Rio de Janeiro (4,3%), além

de ter superado São Paulo
(3,9%), Mato Grosso (3,4%)
e Espírito Santo (2,1%).
“Avançamos na nossa capacidade produtiva, industrial, empresarial e de resultados para a população”,
afirma o governador Ronaldo Caiado, que destaca os
investimentos em infraestrutura e nas políticas de atração de novas empresas para
a continuidade das conquistas alcançadas pelo Estado.
A indústria automobilística se destacou com cres-

cimento de 693% no mesmo período. Foi o terceiro
aumento consecutivo após
12 quedas seguidas. O resultado se deve às ações
do Governo de Goiás para
fortalecimento do setor. Em
novembro do ano passado,
o governo assinou protocolo de intenções com a Caoa,
instalada no município de
Anápolis, para expansão das
instalações e aumento de
produção.
A Caoa projeta investimentos na ordem de R$ 1,5

bilhão, o que garantiria a geração de mais de 2 mil empregos diretos e outros 25
mil indiretos, além da forte
contribuição para o crescimento da indústria goiana,
que se verifica agora nos números do IBGE.
Indústria consolidada
O secretário de Indústria,
Comércio e Serviços, José
Vitti, avalia esse resultado e
diz que há espaço para registro de mais crescimento.
Ele aponta que a indústria

de biocombustível aumenta
sua produção nesse período
do ano, o que ajuda nos indicadores da indústria.
“Goiás tem uma indústria consolidada, tanto a
que vem da produção de
biocombustíveis, bem como
a de mineração, fármacos
e automóveis, entre outros
itens. Todas ajudam no salto
da nossa produção industrial”, disse Vitti, que aproveitou para parabenizar o
empresariado goiano por
mais essa conquista diante

de um cenário de crise econômica recorrente provocado pela pandemia.
Destaque também foi a
indústria extrativa, que registrou crescimento de 7,6%
em maio, comparado com
maio de 2020, com incremento da produção de ouro,
ferroniobío e ferroníquel.
Setores de produção industrial química também apresentaram altas, a exemplo
de produtos minerais não-metálicos (19,6%) e outros
produtos químicos (11,9%).
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Maior apreensão de drogas da história
do Brasil é realizada em Mato Grosso do Sul

A

Divulgação

maior apreensão de
drogas da história do
país ocorreu neste
fim de semana em Deodápolis (MS), a 266 quilômetros
da capital Campo Grande e
a 80 quilômetros de Dourados. A Polícia Militar Rodoviária do estado interceptou
um caminhão com carga de
soja que escondia 36,5 toneladas de maconha.
O motorista foi preso e
encaminhado à Polícia Civil no município. Segundo a
investigação, a droga estava
sendo transportada para o
Porto de Santos (SP).
Coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, a ação
integra o Programa Nacional
de Segurança nas Fronteiras
e Divisas (Vigia). Segundo a
pasta, as apreensões relacionadas ao programa totalizaram 673 toneladas de
drogas entre junho de 2020
e junho deste ano, aumento
de 111% em relação aos 12
meses anteriores.
Segundo o Ministério da

Justiça e Segurança Pública,
a principal droga apreendida
é a maconha. Em dois anos
de atuação, o Programa Vigia levou a perdas mais de
R$ 3 bilhões aos criminosos
e evitou prejuízo de mais de
R$ 500 bilhões aos cofres
públicos. Foram apreendidas mais de 870 toneladas
de drogas, 113 milhões de
maços de cigarros, além de
embarcações, veículos e produtos contrabandeados.
O Programa Vigia atua em
15 estados: Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Amazonas, Acre, Rondônia,
Tocantins, Goiás, Roraima,
Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Pará, Amapá, Rio
Grande do Norte e Ceará.
As ações seguem as diretrizes do Sistema Único de
Segurança Pública (Susp),
com foco na atuação integrada, coordenada, conjunta e sistêmica entre as instituições. O programa tem
três eixos: operações de
segurança, capacitação de
agentes e compra de equipamentos e sistemas.

Câmara aprova projeto que facilita quebra de patentes para vacinas
A Câmara dos Deputados
aprovou nesta terça-feira
(6) a proposta que permite
a quebra temporária de patentes para produção de medicamentos e vacinas nos casos de emergência nacional
ou internacional em saúde.
Aprovada em abril pelos senadores, a matéria retorna
ao Senado para análise das
modificações.
O texto prevê que o detentor da patente ou do pedido dela, caso ainda não obtida, receberá o valor de 1,5%
do preço líquido de venda do

produto derivado em royalties até que seu valor seja
definido. Em caso de pedidos
de patente, os valores somente serão devidos caso ela
seja concedida. O pagamento
corresponderá a todo o período da licença compulsória
concedida a outros fabricantes não autorizados antes da
quebra da patente.
Segundo o relator da proposta, deputado Aécio Neves
(PSDB-MG), a quebra de patentes tem sido discutida em
todo o mundo com o início da
vacinação contra a covid

“Se por um lado há a vontade de ampliação de acesso de todos os indivíduos à
vacinação tempestiva, por
outro há limitações a isso,
como as restrições à produção de Ingredientes farmacêuticos ativos - IFA’s, assim
como das formulações finais
prontas para a aplicação
nos pacientes. Do mesmo
modo, a proteção conferida
pelas patentes pode ser vista como mais uma restrição
à produção de vacinas em
uma escala mais ampla, que
consiga aproximar a oferta

à demanda e permitir uma
velocidade maior na imunização de toda a população
brasileira.”, justificou Neves.
Segundo o texto, a quebra de patentes também poderá ocorrer quando o Congresso Nacional reconhecer
estado de calamidade pública de âmbito nacional.
A permissão para quebrar
a patente será do Executivo
Federal, com a divulgação de
uma lista de patentes ou de
pedidos de patente de produtos potencialmente úteis
ao enfrentamento das situ-

ações de emergência. Essa
publicação deverá ocorrer
em até 30 dias do reconhecimento da emergência ou
calamidade pública. Para
sua elaboração, deverão ser
consultados entes públicos,
instituições de ensino e pesquisa e outras entidades representativas da sociedade e
do setor produtivo.
Após 30 dias da publicação da lista, prazo prorrogável por igual período, o
Executivo avaliará de forma
individualizada as tecnologias listadas. A licença

compulsória somente será
concedida a produtores
que possuam capacidade te?cnica e econo?mica
comprovadas
para
a
produc?a?o do produto.
Exceções
Na lista não poderão estar as patentes e os pedidos
de patentes que forem objetos de acordos de transferência da tecnologia de produção ou de licenciamento
voluntário se capazes de
assegurar o atendimento da
demanda interna.
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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 2762
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 compp: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$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 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

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

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
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

CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
veis (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

------------------------------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
disR$ 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 tamasuíte, 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

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

DIÁRIO DO ESTADO

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
cios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiensimpatia. 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
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 MASCUe
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 –
(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
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Itália derrota Inglaterra nos pênaltis e
volta a conquistar Eurocopa após 53 anos
A
Itália venceu a Eurocopa em um jogo
que teve todos os
ingredientes esperados de
uma partida tão importante, disputado em Wembley,
neste domingo (11).
A seleção inglesa, em sua
primeira final da competição,
abriu o placar nos primeiros
minutos, levou o empate na
etapa complementar após
abdicar de pressionar e o
jogo foi para a prorrogação.
A disputa se resolveu apenas
nos pênaltis — os ingleses
perderam três cobranças.
A vitória da Itália se soma
ao título de 1968 e torna a
seleção bicampeã da Eurocopa. Do lado do ingleses, a
derrota aumenta um longo
jejum: a seleção do país espera há 58 anos um segundo
título — desde o mundial de
1966, disputado em casa.

Jogo intenso
A final esperada começou
elétrica. A Itália impôs uma
forte pressão sobre a zaga
inglesa, que quase falhou
logo no primeiro minuto
de jogo. Mas quem abriu o
placar foi a Inglaterra: Kane
inverte o jogo com um passe
longo, Trippier estuda a área
italiana e cruza, a bola passa

Reprodução

por todo o mundo e sobra
para o lateral Luke Shaw, que
bate de primeira. Sem chances para Donnarumma.
Após o gol, os ingleses continuaram intensos, tirando espaços da Itália, que sofria para
avançar no campo adversário.
Aos 20’, as coisas pareciam se
complicar para os italianos: Jorginho caiu, sentindo o joelho.
Mas após rápido atendimento,
o meio-campo retornou.

A Itália assustou, aos 12’:
Bernardeschi cruza, Pickford
faz boa defesa, e a bola sobra para Belloti, que chuta
desequilibrado e perde grande chance, com o gol aberto.
Os ingleses conseguiam
segurar a intensidade italiana, e apenas o atacante
Chiesa tentava jogadas individuais na Itália, sempre sob
vaias intensas dos ingleses
em Wembley.

Segundo tempo diferente
O roteiro do segundo tempo começou similar. A Itália
com a posse, mas com extrema dificuldade para abrir espaços no campo adversário.
A melhor oportunidade do
início da etapa complementar foi uma falta batida por
Insigne, da meia-lua, aos 5’.
Mas o goleiro inglês Pickford
acompanhou a bola sair no
canto esquerdo da meta.

A Inglaterra respondeu,
também de bola parada.
Aos 10’, Maguire aproveitou
cruzamento e cabeceou,
mas a a bola passou por
cima da meta adversária.
O jogo ganhou velocidade.
Um minuto depois, Insigne
pega a sobra de uma bola espirrada na área, carrega para
perto da linha de fundo e
chuta forte, mas Pickford faz
boa defesa, em cima dele.

Jogo foi para os pênaltis
No primeiro tempo da
prorrogação, a Inglaterra
conseguiu as duas melhores chances. A primeira
com Sterling, aos 5’, que
recebeu pela esquerda já
na área, mas demora para
decidir e facilita a vida de
Chiellini, que corta a tentativa de cruzamento.
No minuto seguinte, o
volante Philips chutou à
direita de Donnarumma,
após receber a sobra de
uma cobrança de escanteio. Já no primeiro minuto do segundo tempo da
prorrogação, Bernardeschi
cobra falta forte e Pickford
defende em dois tempos.
As duas equipes evitam
desgastes e estavam completamente esgotadas fisicamente e davam apenas
lançamentos longos. Como
resultado, o jogo foi para a
penalidade máximas.
Nos pênaltis, Belotti foi
o primeiro a perder, dando vantagem aos ingleses.
Mas Rashford e Sancho
— que entraram no final
da prorrogação justamente para cobrar penais —
também desperdiçaram
cobranças, colocando a
Itália na frente.
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Por que o cinema coreano caminha
a se tornar o melhor do mundo

A

ntes de Parasita fazer
história, ao se tornar
o primeiro filme em
língua não inglesa a ganhar
o Oscar de Melhor Filme, outras produções sul-coreanas
abriram o caminho no cinema
mundial. Diretores como Park
Chan-Wook, Hong Sang-soo,
Lee Chang-dong e o próprio
Bong Joon-ho, diretor de Parasita, tornaram suas produções
cinematográficas reconhecidas em todo o mundo.
O cinema da Coreia do
Sul é reconhecido principalmente por suas histórias de vingança, explicitas
em Old Boy (2003), de Park
Chan-wook, que antes de
Parasita era a produção sul-coreana mais conhecida no
mundo. O filme em si é um
épico de vingança com uma
história aterrorizante.
A indústria cinematográfica do país também possui
fortes ligações com sua história conturbada. Desde a ocupação japonesa no início do
século XX, a Segunda Guerra
Mundial e a Guerra da Coreia
possuem grande influência
no fazer cinema do país, que
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DJ Ivis dá socos e chutes
na mulher em vídeo;
músico fala em chantagem

só veio crescer na década de
80, quando o governo se distanciou das produções.
Os filmes coreanos mais
conhecidos e queridos começaram a ser produzidos nessa
época. A revisão da Lei do
Cinema em 1984 permite o
surgimento de cada vez mais
produtores independentes.
Com o passar dos anos
os filmes do país acabaram
ganhando reconhecimento
internacional. Filmes como
Mandala, vencedor do
Grand Prix no Hawaii Film

Festival em 1981.
Em 1987 a atriz Kang Su-Yeon levou o prêmio de
Melhor Atriz no Festival de
Veneza por sua atuação em
The Surrogate Woman, além
de Melhor Atriz por seu papel em Come Come Come
Upward, no Festival Internacional de Cinema de Moscou.
Após passar por uma disputa com filmes estrangeiros
que rodavam dentro do país,
as produções foram tomando conta, e hoje, no país, os
filmes nacionais são muito

mais assistidos que os de
fora. A produção sul-coreana é uma das três maiores
potências
cinematográficas do mundo, ao lado de
Hollywood e Bollywood.
Nos últimos 20 anos é
possível se observar uma
crescente nas exportações
culturais do país, estas alavancadas pelo K-pop. Entretanto, o cinema ainda é um
grande braço cultural na Coreia e produções que vamos
os apresentar tiveram um
grande papel neste trabalho.

Pamela Gomes de Holanda, companheira de
Iverson de Souza Araújo,
o DJ Ivis, compartilhou
nas suas redes sociais uma
série de vídeos que mostram o artista a atacando
com tapas, socos e chutes.
Também via Instagram,
o produtor confessou as
agressões, mas disse que é
vítima de uma chantagem.
Os trechos divulgados
por Pamela foram feitos,
segundo ela, na residência
do casal, em vários datas
diferentes. Em certo momento, Ivis agride a mulher
com ela próxima ou até
mesmo segurando a filha,
Mel, de nove meses.
No seu Instagram, DJ

Ivis também compartilhou
vídeos de Pamela tentando
agredi-lo e um boletim de
ocorrência feito em março
deste ano. No depoimento
à polícia, o produtor afirmou que discutiu com a
mulher e que estava “constrangido” e “com medo do
comportamento desequilibrado” da companheira.
“Não estou aqui para justificar nada. Estou aqui
para mostrar que não
aguento mais isso. Muitas pessoas vão me julgar,
mas eu não suportava
mais isso, eu recebi chantagens, ameaça de morte
com a minha filha. Ninguém sabe o que é isso
que eu passei”, disse o DJ.

