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Seleções da Copa América trouxeram
nova variante do coronavírus ao Brasil
Pelo menos uma nova variante do coronavírus foi introduzida no Brasil com a realização da Copa América no Brasil. Segundo o Instituto
Adolfo Lutz, de São Paulo, amostras de testes colhidos de duas pessoas no Mato Grosso identificaram a presença da nova cepa B. 1.216. p4

Pandemia de Covid-19
levou 118 milhões de pessoas a
passar fome em 2020 p2
A pandemia de covid-19 contribuiu para o agravamento da fome em todo o
mundo. É o que aponta o relatório anual O Estado da Segurança Alimentar
e Nutrição no Mundo, divulgado nesta segunda-feira (12/07) pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

(62) 3010-4014

(62) 98219-1904

Governador Ronaldo Caiado inaugura
obras de infraestrutura rodoviária p3
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Evento do Governo pode ser um passo
para volta do público aos estádios
A liberação de público nos jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil
precisa de autorização da CBF. A entidade trabalha com essa possibilidade
para os próximos meses, uma vez que a vacinação l vem avançando. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Projeto ‘Mamãe Bebê’ da prefeitura
de Goiânia beneficia mais de 300 famílias

O

projeto
‘Mamãe
Bebê’, da Prefeitura
de Goiânia, beneficiou mais de 300 gestantes
que residem na capital goiana. O objetivo da ação é auxiliar famílias em situação de
vulnerabilidade social com a
entrega de kits com enxovais
de bebê, tendo como itens,
banheira, mamadeira, toalhas, fraldas, dentre outros.
Uma das beneficiadas foi
a promotora de vendas Renata Araújo Silva, que está
com 38 semanas gravidez.
Conforme ela, a doação do
kit chegou em boa hora e
complementou o enxoval
do seu primeiro filho, que
se chamará Ariel. “Estamos
enfrentando um momento
muito difícil por conta da
pandemia e esse auxílio
complementa o enxoval do
meu bebê, que pode nascer a qualquer momento”,
comenta Renata, ao concluir que está mais tranquila para dar à luz.
Durante o último evento de entrega dos enxovais,
que beneficiou 100 gestantes, o secretário municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, Zé Antônio, explicou que o projeto
faz parte de uma série de
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ações da Prefeitura de Goiânia, liderada pelo prefeito
Rogério Cruz, no sentido
de trabalhar pelo social
e garantir assistência aos
mais carentes. “A intenção
é continuar beneficiando o
maior número de pessoas

com as nossas ações”, revela o secretário, ao citar programas como o Renda Família, Pão Nosso e o Banco
de Alimentos, que estão em
franco desenvolvimento.
O projeto ‘Mamãe Bebê’
faz parte dos atendimentos

realizados nos centros de
Referência de Assistência
Social (Cras) e núcleos de
Assistência Social (Nas), que
contam também com doações de representantes da
sociedade civil organizada
e da comunidade em geral.

“Em uma de nossas edições,
por exemplo, reunimos um
grupo de costureiras que
confeccionaram roupinhas
para os enxovais”, conta Zé
Antônio, ao lembrar da Legião da Boa Vontade como
parceira do projeto.

Goiânia avança e começa a vacinar pessoas a partir de 39 anos contra a Covid-19
Goiânia avança na vacinação e começa a aplicar
as doses contra Covid-19
para pessoas a partir de
39 anos nesta terça-feira,
13. São 16 postos disponíveis que funcionam por
meio de agendamento,
das 8h às 17h, além do
drive-thru no Shopping
Passeio das Águas, que começa a funcionar com distribuição de senhas. Serão
disponibilizadas duas mil
senhas a partir das 8h.
“Com a inclusão de
quem tem 39 anos, vamos
ampliar ainda mais a cobertura vacinal em nossa cidade, que já superou os 50%
da população acima de 18
anos. O objetivo é um só:
garantir a proteção a cada
goianiense, para que possamos, no menor tempo

possível, voltar à normalidade”, comemora o prefeito Rogério Cruz.
No último sábado, 10,
Goiânia aplicou 6,5 mil
doses na maratona de vacinação contra a Covid-19,
que ajudou a ampliar a
faixa etária. Com isso,
o município já acumula mais de 830 mil doses
aplicadas, representando

DIÁRIO DO ESTADO
Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

mais de 50% da população que recebeu pelo menos a primeira dose.
Segunda dose (AstraZeneca)
Goiânia segue aplicando a segunda dose para
pessoas com aprazamento
para o mês de julho. Nesta terça-feira, 13, poderão receber o imunizante
aqueles que estão previs-

tos para o dia 19 da vacina AstraZeneca. São disponibilizados sete locais,
sendo cinco escolas, além
da Área I da PUC Goiás e o
Salão Comunitário (ao lado
do CSF Guanabara I), sem
a necessidade de agendamento, das 8h às 16h.
Gestantes sem comorbidades, puérperas (até
45 dias após o parto) residentes em Goiânia e
idosos com segunda dose
em atraso continuam sendo atendidos no Ciams Dr.
Domingos Viggiano (antigo Ciams Jardim América), sem agendamento.
Para informações detalhadas para qualquer um dos
dias e dos grupos, basta
acessar o site https://
www.goiania.go.gov.br/
imunizagyn.

Agendamento
Além do agendamento
pelo aplicativo Prefeitura 24
horas, para facilitar o acesso da população à vacina,
Goiânia também viabilizou o
agendamento pelo site oficial
da Prefeitura. Para utilizar o
serviço de agendamento via
web, o cidadão deve acessar
o link disponível na página
inicial, inserir o CPF e a mesma senha usada para acessar
o aplicativo. 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.
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Goiânia
diz ao MP
que quer
mandar
quem escolhe vacina para o
fim da fila
A Prefeitura de Goiânia
solicitou, na última semana, um parecer do Ministério Público de Goiás (MP-GO) sobre a legalidade
de penalizar a pessoa que
se recusar a tomar uma
vacina por causa de sua
fabricante. O assunto foi
abordado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos)
em entrevista a uma rádio
local. Segundo o prefeito, a
intenção é mandar para o
fim da fila aquele que preferir receber dose A ou B
por conta da marca.
De acordo com Cruz,
a prefeitura tem identificado situações em que
pessoas se recusam a se
vacinar após descobrirem
a fabricante da vacina a ser
aplicada. “Muitas pessoas
agendam, chegam ao local da vacina e perguntam:
‘Qual vacina: a vacina A, B
ou C? Ah não! Não quero.
Eu quero a outra’”, exemplificou o gestor em entrevista à Rádio Interativa.
Porém, para aplicar a
penalidade de mandar
para o fim da fila da imunização quem escolher a
vacina pela marca, a Secretaria Municipal de Saúde
de Goiânia (SMS) informou
que atendeu a um pedido
de Cruz e enviou uma solicitação de parecer ao MP-GO sobre as implicações
legais da iniciativa.
Requerimento legislativo
O prefeito citou na entrevista um requerimento
legislativo do vereador
Leandro Sena (Republicanos) que está em tramitação na Câmara de Goiânia. A proposta prevê que
a pessoa que escolher a
marca da vacina que pretende receber seja colocada no fim da fila da imunização na capital, depois
da última pessoa vacinada
com 18 anos. “Vacina boa
é aquela que está no braço para poder a pessoa
ser livre da covid”, pontuou Rogério Cruz.
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Caiado inaugura obras de infraestrutura rodoviária

O

governador Ronaldo Caiado inaugurou, nesta segunda-feira (12), a restauração da
GO-225, em Santo Antônio
do Descoberto, e lançou a
recuperação de dois trechos da GO-547, em Águas
Lindas de Goiás, no Entorno
do Distrito Federal (DF). Os
investimentos nas obras de
infraestrutura rodoviária somam quase R$ 5 milhões.
“Estamos mudando o perfil do Entorno do Distrito Federal. Não podemos admitir
que a população não se sinta
representada pelo seu governo”, afirmou Caiado. A expectativa é de que a região seja
referência nacional em todos
os setores, principalmente
“na qualidade de educação,
saúde, oportunidade de emprego e área social”.
Em Santo Antônio do Descoberto, o governador entregou a revitalização de um
trecho de 2,8 quilômetros
no perímetro urbano da GO225. Executada pela Agência
Goiana de Infraestrutura e
Transportes (Goinfra), a obra
contou com aplicação de
uma nova capa asfáltica, em
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concreto betuminoso usinado a quente, material com
maior durabilidade e qualidade, e nova sinalização horizontal. O valor investido foi
de R$ 1.008.514,55.
Presidente da Goinfra,
Pedro Sales destacou o trabalho de revitalização das rodovias que cortam o períme-

tro urbano de municípios do
Entorno do DF. “Veja como é
positivo chegar à cidade e já
ter uma via bem sinalizada,
em excelente estado de conservação, e que dê conforto
ao usuário”, disse.
Para o prefeito de Santo Antônio do Descoberto,
Aleandro Caldato, a obra se

diferencia de todas as outras
que já viu na região. “Estou
no município há 18 anos e
não lembro de alguém ter
feito um trabalho tão bom.”
Ele dirigiu o discurso a Caiado: “Outros governos primeiro inauguravam [obras] e
depois tentavam fazer. O senhor é o contrário. Primeiro

faz bem, para não ter o trabalho de fazer duas vezes”.
Após a inauguração, o governador visitou o Santuário
de Santo Antônio do Descoberto, a convite do padre
Marcelo José Vieira Júnior,
que apresentou a igreja tricentenária e a imagem que
deu origem à paróquia.

Apoio
Os senadores que participaram da inauguração da rodovia destacaram a atuação
do governador Ronaldo Caiado
à frente do Executivo goiano.
“Vejo as dificuldades que os
cidadãos passam em Santo Antônio, e eu agradeço ao senhor,
governador, o olhar especial e
o carinho que tem para com a
cidade”, comentou Vanderlan
Cardoso. Já Luiz Carlos do Carmo declarou que os políticos
devem ser reconhecidos pelo
trabalho bem feito. “Caiado
consertou o Estado de Goiás.
Só o trabalho vence tudo”.
“Nós temos um governador que enfrentou a luta. A
gente sabe que não é fácil”,
afirmou o deputado federal
José Nelto. Da mesma forma,
o deputado estadual Jeferson
Rodrigues destacou que Goiás
precisava de “um gestor que
tivesse sensibilidade e entendimento de fazer o melhor”.
As palavras do deputado
estadual Wilde Cambão reiteraram a preocupação do
governador com o município. “Pensa 24 horas por dia
no Entorno e em Santo Antônio do Descoberto”, afirma.

Evento teste do Governo pode ser um passo para volta do público aos estádios
A liberação de público
nos jogos do Campeonato
Brasileiro e Copa do Brasil
precisa de autorização da
CBF. A entidade já trabalha
com essa possibilidade para
os próximos meses, uma vez
que a vacinação no Brasil
vem avançando – de forma
muito lenta – porém existe
a expectativa que em setembro o quadro esteja melhor.
Cada estado vive uma
realidade e o veto das autoridades sanitárias não é em
muitos momentos levado

em conta. Basta vez a situação da Copa América que
foi vetada pela COE (Centro
de Operações Emergenciais)
em Goiás e a posição do órgão foi desconsiderada.
Em Goiás ainda não existe
liberação para jogos de futebol com a presença de torcedores. Isso hoje, mas um
evento teste realizado pela
Secretária Estadual de Saúde, pode ser o primeiro passo para autorização da volta
do público aos estádios para
jogos de Atlético, Goiás, Vila

Nova, Aparecidense, Goianésia e Jaraguá – representantes goianos no Brasileirão.
Matéria do repórter Samuel Straioto no Sagres Online, destaca e detalha como
será o Arraiá Goiânia, no Teatro Goiânia, no próximo sábado. Evento vai receber 350
pessoas – metade da capacidade do local. Apenas pessoas vacinadas terão acesso ao
ambiente fechado.
O secretário titular de
Cultura do Estado disse à
Sagres que é hora de realizar

esse teste: “A vacinação está
evoluindo e se eu esperar
depois que evoluir para fazer
o protocolo e a gente vai demorar muito para promover
a reabertura.”
Dirigentes que tanto
querem e precisam da volta da torcida precisam ficar
atentos. Acompanhar de
perto e mostrar que estão
prontos para atender um
protocolo que será diferente do atual que é para jogadores, comissão técnica,
diretores e imprensa.
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Pandemia de Covid-19 levou 118 milhões de
pessoas a passar fome em 2020, diz FAO

A

pandemia de covid-19
contribuiu para o agravamento da fome em
todo o mundo. É o que aponta o relatório anual O Estado
da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, divulgado
nesta segunda-feira (12/07)
pela Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e
a Agricultura (FAO). De acordo com o estudo, em 2020,
entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram
fome em todo o mundo. Segundo o documento, desse
total, mais de 118 milhões de
pessoas começaram a passar
fome no ano passado em razão da pandemia.
O relatório informa que,
entre as pessoas que começaram a passar fome no ano
passado, 14 milhões vivem na
América Latina e no Caribe.
Na África, o número dos que
começaram a passar fome aumentou em 46 milhões em relação ao observado em 2019.
Na Ásia, foram 57 milhões de
pessoas a mais em comparação com o apurado em 2019.
O combate à desnutrição
e à má nutrição, em todas as
suas formas, continua sendo um desafio, diz o estudo
da FAO, ao informar que, em
todo o mundo, cerca de 30%

Divulgação

das mulheres de 15 a 49 anos
padecem de anemia e que a
maioria das crianças desnutridas com menos de 5 anos
vive na África e na Ásia. Essas
regiões são o lar de nove em
cada 10 crianças com atraso
de crescimento, nove em cada
10 com peso abaixo do previsto para a idade e de sete em
cada 10 com excesso de peso.
A maioria das crianças desnutridas vive em países afetados

por múltiplos fatores, como
conflitos internos, desastres
ambientais, crises econômicas, destaca o relatório.
O estudo da FAO ressalta
ainda que o número de pessoas subalimentadas está
aumentando, o progresso em
relação ao atraso do crescimento infantil diminuiu e o
sobrepeso e a obesidade em
adultos aumentaram tanto
nos países ricos quanto nos

países pobres. O documento
diz também que a situação
poderia ter sido pior se diversos países não tivessem adotado medidas de proteção
social, como o pagamento de
auxílio emergencial.
“O efeito da pandemia
covid-19 em 2020 ainda não
pode ser totalmente quantificado, mas estamos preocupados que muitos milhões
de crianças menores de 5

anos tenham sido afetadas
por nanismo (149,2 milhões),
definhamento (45,4 milhões)
ou acima de peso (38,9 milhões). A desnutrição infantil
continua a ser um problema,
especialmente na África e na
Ásia. A obesidade em adultos
continua a aumentar, sem sinais de mudança de tendência global ou regional”, diz o
documento da FAO. De acordo com o relatório, o esforço

para erradicar a desnutrição
em todas as suas formas foi
prejudicado, inclusive em
razão dos efeitos negativos
sobre os hábitos alimentares
durante a pandemia.
“Em termos de saúde, a
interação entre a pandemia,
a obesidade e as doenças não
transmissíveis relacionadas à
alimentação mostrou que é
urgente garantir o acesso a
dietas saudáveis e acessíveis
para todos”, diz o relatório.
Elaborado em conjunto
com o Fundo Internacional
de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef), Programa Alimentar
Mundial (PAM) e a Organização Mundial da Saúde (OMS),
o documento alerta ainda
para o fato de que, com base
na tendência atual, o mundo
não deve cumprir a meta de
acabar com a fome até 2030.
De acordo o relatório, a fome
mundial diminuirá lentamente para menos de 660 milhões em 2030. O número,
entretanto, é superior em 30
milhões a mais de pessoas
do que o esperado até 2030,
o que aponta para a existência de efeitos duradouros da
pandemia na segurança alimentar do mundo.

Seleções da Copa América trouxeram nova variante do coronavírus ao Brasil
Pelo menos uma nova
variante do coronavírus foi
introduzida no Brasil com
a realização da Copa América no Brasil. Segundo o
Instituto Adolfo Lutz, de São
Paulo, amostras de testes
colhidos de duas pessoas no
Mato Grosso identificaram
a presença da nova cepa B.
1.216, até então inédita em
território brasileiro.

Os testes positivos foram
de um colombiano e um
equatoriano,
justamente
os países que se enfrentaram na Arena Pantanal, em
Cuiabá, na abertura da Copa
América, em 13 de junho.
No último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde,
179 pessoas relacionadas ao
torneio estavam com o vírus.
A descoberta de uma

nova variante não é uma
surpresa, visto que a chegada de jogadores, comissão
e pessoas ligadas a organização do evento ao Brasil
representava um risco, e foi
um dos motivos para que
especialistas e autoridades
de saúde criticassem a realização da Copa América em
solo brasileiro.
Alguns estados, inclusive,

vetaram a possibilidade de
receber partidas do torneio,
como São Paulo, Pernambuco,
Rio Grande do Norte, Minas
Gerais e Rio Grande do Sul.
Variante
A variante encontrada nos
testes é originária da Colômbia, mas já chegou no Caribe,
nos Estados Unidos e em algumas localidades da Europa.

Variantes de interesse, como a
B 1.216, são aquelas mutações
que precisam ser acompanhadas mas que, até o momento,
não trouxeram indicação de
desenvolverem formas mais
letais ou contagiosas da doença. Há ainda as variantes de
preocupação, como a Delta,
que têm essas características.
Desde que o governo
federal e a Confederação

Brasileira de Futebol (CBF)
anunciaram a realização da
Copa América no Brasil, o
Ministério da Saúde solicitou auxílio do Adolfo Lutz
para a realização do mapeamento genômico dos testes
de Covid-19 realizados no
pessoal envolvido na competição. É o mapeamento
que permite a identificação
de novas variáveis.

Goiás, Tocantins e DF, 13 de Julho 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
------------------------------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
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
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 +
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0 km
+ rodas 17 + multimídia
R$35.990,00 F:3213-4848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
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

diariodoestadogo.com.br

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
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 autoR$88.500,00
F:32134848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km F
:3213-4848 whatsapp: 99
15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
sado 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 brantomática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2763
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
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares F:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
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
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
sado 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
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
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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
------------------------------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$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
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RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 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

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
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

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778

CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,co
zinha,sala,varanda,barra
cão com 2/4, sala 81304240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre ci
22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
mínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808

RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
ne, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808

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
------------------------------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, 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,
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808

RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------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)
-------------------------------

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
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249

------------------------------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
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
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

------------------------------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
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 932tarinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Reprodução

13 de Julho: “É dia de rock, bebê”

É

Reprodução

dia de rock, bebê! 13
de julho é a data que
mexe com qualquer
roqueiro no Brasil: é dia de
colocar aquele solo de guitarra no volume máximo e
curtir os clássicos. Você já
deve ter comemorado ou
viu uma galera celebrando
essa data icônica , mas será
que sabe como o Dia Mundial do Rock surgiu?
História da data
No dia 13 de julho de
1985 aconteceu o Live Aid,
realizado principalmente em
Londres e na Filadélfia (apesar de contar com alguns
shows na Austrália, na Rússia e no Japão também).
Foi um festival histórico,
idealizado para arrecadar
doações para famílias pobres
na Etiópia. A produção contou com uma das maiores
transmissões em larga escala por satélite e televisão de
todos os tempos, resultando
em mais de 1,5 bilhão de espectadores.
O festival incluiu alguns
dos nomes mais memoráveis
do estilo: a lista tem Sting,
U2, Phil Collins, Dire Straits,
David Bowie, The Who, Elton

DIÁRIO DO ESTADO

Luísa Sonza anuncia álbum
e retorno para as redes sociais

John, Paul McCartney, Eric
Clapton, Mick Jagger e Bob
Dylan. Dá vontade demais de
ter presenciado, né?
Por ser um momento tão
inesquecível para a música, o
próprio Phil Collins, em certo
ponto, sugeriu que aquele
devia ser considerado o dia
global do rock. Dito e feito!
Brasil
Por volta de 1987, dois
anos depois do festival, a

data começou a ser celebrada principalmente por
rádios brasileiras. O curioso é que a gente chama
de “dia mundial”, mas a
data é mais comemorada
no nosso país! Nos Estados Unidos, por exemplo,
a data considerada é 9 de
julho, dia em que estreou
o programa American Bandstand, que ajudou a popularizar o gênero entre as
décadas de 50 e 80.

A evolução do rock
Pra comemorar a existência do rock, nada melhor que
lembrar dos clássicos do rock
e da história do estilo, né?
O tal do rock’n’roll surgiu
entre os anos 40 e 50 nos Estados Unidos, derivado de estilos
como o blues e o R&B. De modo
geral, o elemento predominante sempre foi a guitarra, mas o
contrabaixo e a bateria também
cumprem papéis essenciais em
muitas bandas de rock.

Luísa Sonza voltou às
redes sociais às 0h desta
segunda-feira (12), após
cerca de um mês afastada
para cuidar de sua saúde
mental devido a ataques
por morte do filho de Whindersson Nunes. A cantora
aproveitou para divulgar a
data de lançamento de seu
novo álbum, Doce 22.
“Nasci às 23:55 do dia 18
de julho. Isso significa que,
no dia 18, ainda vou ter 22
anos até os cinco minutos
antes da meia-noite. Dito
isso, não faria sentido (pelo
menos não na minha cabeça
sistemática) lançar o álbum
depois dos 22. Dia 18 é a
data limite. Os 45 do segun-

do tempo. Não dá para adiar
ele mais do que isso. Vou lançar ele à meia-noite do dia 17
para o dia 18. Meu último dia
com 22. Meus doces 22”, escreveu ela no Instagram.
“De certa maneira, estou
ansiosa para mostrar o que
fiz para vocês e, principalmente, para mim, na verdade. Talvez, vocês nem entendam nada desse álbum ou
entendam ele todo errado.
Ou talvez vocês, finalmente,
possam me entender. E, se
vocês entenderem, podem
explicar para mim? Porque
eu acho que ainda não entendi nada. Mas eu sei que
sinto cada parte desse álbum dentro de mim.

