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Jair Bolsonaro é internado com obstrução
intestinal e pode passar por nova cirurgia
O presidente Jair Bolsonaro passará inicialmente por um “tratamento clínico conservador” para os problemas intestinais, sem a previsão
de cirurgia de emergência, informou na noite desta quarta-feira (14) o hospital Vila Nova Star, onde ele deu entrada por volta das 19h30. p4

Goiânia vai colocar os “sommeliers” de vacina no final da fila p2
Para inibir a prática dos chamados “sommeliers de vacina”, os que querem
escolher qual imunizante a ser aplicado contra a Covid-19, a Prefeitura de
Goiânia deve publicar nos próximos dias um decreto que adotará medidas
que visam evitar essa medida. Entre as consequências para a atitude, está
ir para o fim da fila de vacinação no município.
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Papa Francisco deixa hospital dez dias
após cirurgia e retorna ao Vaticano p7
/diariodoestado

Programa de Compliance Público
gera economia de R$ 809 milhões
O Programa de Compliance Público (PCP), do Governo de Goiás,
gerou uma economia de R$ 809 milhões na aquisição de bens e serviços, de um total de R$ 13,6 bilhões fiscalizados na atual gestão. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Prefeitura de Goiânia vai colocar os
“sommeliers” de vacina no final da fila

P

ara inibir a prática dos
chamados “sommeliers de vacina”, os que
querem escolher qual imunizante a ser aplicado contra a
Covid-19, a Prefeitura de Goiânia deve publicar nos próximos dias um decreto que
adotará medidas que visam
evitar essa medida. Entre as
consequências para a atitude, está ir para o fim da fila
de vacinação no município.
A secretária executiva da
SMS, Luana Ribeiro, lembra
que somente no drive-thru do
shopping Passeio das Águas
na última terça-feira (13/7)
346 pessoas recusaram a vacina disponível em virtude do
laboratório fabricante. “Das 2
mil doses que foram disponibilizadas para o ponto de vacinação, 17,3% das pessoas
que pegaram a fila e receberam a senha se recusaram
a se imunizar por conta do
tipo da vacina”, disse.
Luana Ribeiro ressalta que
a população precisa se atentar para o momento que vive
o país e que recusar a dose
do imunizante por conta do
fabricante é, segundo ela,
uma ação irresponsabilidade.
“A pessoa ao recusar a dose
disponível tira o direito de
outro tomar a vacina nesse
momento tão importante”.
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Ela acrescenta que todas as
vacinas disponíveis têm eficácia comprovada, certificação
dos órgãos sanitários e o mais
importante é que a cobertura
vacinal seja atingida.
Os detalhes do decreto
já estão sendo discutidos,
inclusive com o Ministério
Público do Estado de Goiás
(MP-GO) para ser divulgado

nos próximos dias. “As pessoas que a partir de hoje
recusam a receber o imunizante já estão sendo identificadas e serão inseridas entre
as medidas que estão sendo
tomadas para impedir essa
prática”, conclui a secretária
executiva Luana Ribeiro.
Moradora do Jardim Nova
Esperança, Iolanda Damasce-

no conta que decidiu ir para
fila do shopping logo no início
da manhã desta quarta-feira
(14/7) para garantir a imunização. “Estamos em tempos
difíceis e somente a vacina
pode nos salvar e tirar dessa
triste situação, por isso ter
oportunidade e não aproveitar é no mínimo inaceitável”,
pontua ela, acrescentando

que a vacina boa é aquela que
está disponível à população.
Até esta quarta-feira (14),
a capital registrou 177.892
moradores contaminados
com o coronavírus, sendo
5.560 mortes. Ao todo, a
rede hospitalar do município
tem 16.930 internações e
7.479 estão em Unidades de
Terapia Intensiva (UTIs).

Caiado e Cruz discutem concessão e melhorias do Eixo Anhanguera
O Governador de Goiás
Ronaldo Caiado (DEM) e o
prefeito de Goiânia Rogério
Cruz (Republicano) reúnem-se para discutir a devolução
da concessão e melhorias
no sistema do Eixo Anhanguera. A reunião acontece
à portas fechadas no Paço
Municipal e foi convocada
pelo governador.
Em agosto do ano passado, a prefeitura de Goiânia
e a Metrobus Transporte
Coletivo S/A assinaram um
Termo de Cooperação para
manutenção emergencial e
paliativa da pavimentação
asfáltica do corredor de ônibus da Avenida Anhanguera.
Essa não é a primeira vez
que o governador se reúne
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com o prefeito da Capital
para tratar do assunto. Quando Iris Rezende (MDB) ainda
era o chefe do Executivo municipal, houveram tratativas
para a devolução da conces-
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são da empresa e a privatização do serviço que é subsidiado pelo Governo Estadual.
A possibilidade de privatização do serviço avançou
durante as tratativas com a

prefeitura e estudos foram
propostos para que um
projeto fosse realizado.
A Metrobus é responsável por gerir o corredor
do sistema de transporte

coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, que
inclui o trecho que vai de
Senador Canedo a Trindade, passando também por
19 estações de embarque
e desembarque e cinco terminais na grande Goiânia.
Além de gerir o principal corredor do sistema de
transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, a empresa é também
responsável pela operação,
manutenção e conservação
das 19 Estações de embarque e desembarque e dos
terminais de integração instalados ao longo do corredor em Goiânia: Padre Pelágio, Dergo, Praça A, Praça
da Bíblia e Novo Mundo.
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Rogério
Cruz anuncia abertura dos
cinemas e
teatros em
Goiânia
O Prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, anunciou
na manhã desta quarta-feira, 14, mudanças no
decreto que estabelece as regras de funcionamento para o setor
produtivo da capital. A
grande novidade do encontro foi a liberação
dos cinemas e teatros
que estavam há mais
de 400 dias fechados
por conta da Covid-19.
O prefeito Rogério Cruz
afirmou que esta flexibilização só está sendo possível por conta
da parceria entre setor
público e privado. “O
setor produtivo sempre
se mostrou aberto ao
diálogo. Quando precisávamos fechar, os dados epidemiológicos à
época eram apresentados e eles nos atendiam.
Agora, como estamos
em uma situação mais
segura, é possível flexibilizar um pouco mais as
medidas”, diz Cruz.
Os bares e restaurantes poderão funcionar
agora até às 3 horas da
manhã, aumentando o limite de 6 para 8 pessoas
por mesa e com capacidade máxima de 50% de
ocupação. Já os cinemas,
teatros e circos, voltarão
a abrir com a metade da
capacidade de cada local, respeitando as medidas sanitárias como a
utilização de máscara,
aferição de temperatura
e álcool em gel. Outra
mudança fica por conta
do comércio. A partir de
amanhã, está liberado o
funcionamento de acordo com o alvará de cada
estabelecimento.
Estiveram presentes
na reunião, o secretário de Governo, Arthur
Bernardes, o titular da
Saúde, Durval Pedroso,
o chefe de Gabinete
José Firmino, o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, e representantes do
setor produtivo.
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Programa de Compliance Público, do Governo
de Goiás, gera economia de R$ 809 milhões

O

Programa de Compliance
Público
(PCP), do Governo
de Goiás, gerou uma economia de R$ 809 milhões na
aquisição de bens e serviços, de um total de R$ 13,6
bilhões fiscalizados na atual
gestão. O resultado mais visível da implantação é a melhoria da situação fiscal. Em
2020, mesmo com a pandemia, a administração estadual reduziu em 8% as despesas
correntes, fazendo de Goiás o
único estado brasileiro a alcançar este resultado.
A qualificação, particularmente por meio da gestão de
riscos, um dos quatro eixos
do programa, colaborou diretamente com os números.
Instituído pelo governador
Ronaldo Caiado com menos
de dois meses de administração, o PCP é, atualmente,
um dos maiores programas
de integridade em execução
entre os estados brasileiros.
“É um resultado extremamente positivo. São valores
estratosféricos que conseguimos diminuir em termos
de gastos”, afirma o governador. O programa foi instituído em fevereiro de 2019, por
meio do decreto 9.406, coor-
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denado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE) para
ser implantado em todos os
órgãos do Poder Executivo.
A atuação da CGE resultou
em sugestões e recomendações acatadas pelos órgãos
estaduais que geraram uma
economia potencial. Foram
R$ 199 milhões em 2019, de
R$ 1,7 bilhão inspecionado

pelo órgão; R$ 499 milhões
em 2020, em R$ 7,6 bilhões
fiscalizados; e R$ 111 milhões até junho/2021, de um
total de R$ 4,3 bilhões.
A CGE faz a análise e inspeção de processos de compras e contratações e atua
na implantação do Programa
de Compliance Público.
A evolução da implemen-

tação do PCP no Estado de
Goiás se orienta e é garantida por meio de um ranking
anual realizado pela CGE, que
avalia o desempenho de todos os órgãos no programa.
No primeiro ano, 21 órgãos participaram da disputa, ampliado para 38 em
2020. Já em 2021, são 44 entidades participantes.

Serão avaliados, até o final
do ano, 16 quesitos de pontuação, tais como a capacidade de gerenciamento de
riscos, a qualidade dos dados
apresentados nos portais de
transparência e a capacitação
de servidores nos quatro eixos do programa (cerca de 5
mil servidores já foram capacitados), entre outros.

Segundo o controlador-geral do Estado, Henrique
Ziller, “com a melhoria da gestão administrativa e dos procedimentos de compras decorrentes da implantação do
PCP nos órgãos, a economia
gerada a partir das inspeções
da CGE tende a cair, o que já
pode ser verificado em 2021”.
O PCP, implantado até
agora em 44 órgãos do
Governo de Goiás, desenvolve ações com base em
quatro eixos: ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos.
O programa tem como
objetivos melhorar a governança e a prestação dos
serviços públicos e o valor
das entregas à sociedade,
bem como implementar a
cultura de gerenciamento
de riscos para fortalecimento da eficiência e integridade da gestão pública.
A iniciativa busca, ainda,
fomentar a transparência
dos atos administrativos, fomentar a resolução consensual de conflitos em processos disciplinares, combater
a corrupção e responsabilizar agentes públicos e empresas privadas envolvidos
em irregularidades.

Governo adere ao Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria Nacional
de Promoção de Direitos da
Pessoa Idosa, aderiu ao Pacto
Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (PNDPI). Com isso,
no Estado, 140 municípios já
fizeram adesão. O objetivo do
pacto é assumir um compromisso formal entre os governos federal, estadual e municipal para implementação das

principais políticas públicas
que visam a promoção e defesa dos direitos das pessoas
idosas, ações já previstas no
estatuto do idoso. Os gestores
municipais que ainda não aderiram ao PNDPI podem fazer o
processo por meio do site Secretaria Nacional de Promoção
de Direitos da Pessoa Idosa.
Segundo Luciana Amorim
de Santana Mota, gerente de

promoção dos Direitos da Pessoa Idosa da SEDS, está sendo realizada, em Goiás, uma
mobilização para que todos
os municípios façam a adesão e participem do fortalecimento da Política do Idoso
em todos as cidades goianas.
“Esperamos atingir os 246
municípios goianos até o final
do mês de julho”, afirma.
A gerente de promoção

dos Direitos da Pessoa Idosa da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social
também ressalta que, para o
mês de agosto, já está sendo
planejado a capacitação pela
Universidade Federal de Goiás (UFG) para os representantes de todos os municípios
que fizeram adesão ao Pacto.
“Precisamos cada vez mais
de investir em políticas Públi-

cas para as pessoas Idosas e
uma das formas é investir nas
capacitações para o atendimento qualificado da Pessoa
Idosa em nosso Estado. Estamos no século do Envelhecimento Populacional e este
é um assunto cada vez mais
importante e que deve ser
debatido”, diz Luciana Mota.
As principais propostas do
Pacto Nacional dos Direitos da

Pessoa Idosa (PNDPI) são: Difundir a Política Nacional dos
Direitos da Pessoa Idosa, em
especial o Estatuto do Idoso,
em território nacional; Ampliar
o número de Conselhos dos
Direitos das Pessoas Idosas;
Reduzir o índice de violência
contra a pessoa idosa; Criação
do Fundo Estadual e Municipal
do Idoso; e Criação da Rede de
Cuidados e Proteção.

4

Brasil

Goiânia, 22 de Março de 2021

DIÁRIO DO ESTADO

Bolsonaro é internado com obstrução intestinal
e pode passar por nova cirurgia em São Paulo

O

presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
passará inicialmente
por um “tratamento clínico
conservador” para os problemas intestinais, sem a previsão de cirurgia de emergência, informou na noite desta
quarta-feira (14) o hospital
Vila Nova Star, onde ele deu
entrada por volta das 19h30.
Em nota à imprensa, o
hospital afirmou que Bolsonaro foi submetido a avaliações clínica, laboratoriais e
de imagem e que a equipe
médica decidiu dar andamento a ações de tratamento que não envolvem, ao menos por ora, uma operação.
Segundo o comunicado, o
presidente foi “diagnosticado com um quadro de suboclusão intestinal”, mais cedo,
no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. O quadro
está relacionado à obstrução
de partes do intestino.
“Após avaliações clínica,
laboratoriais e de imagem realizadas, o presidente permanecerá internado inicialmente
em tratamento clínico conservador”, afirmou o hospital.
A nota, assinada pelo
médico-cirurgião
Antônio
Macedo e por mais quatro
médicos responsáveis pelo

Divulgação

tratamento do presidente,
não informa quanto tempo
vai durar a internação.
A ambulância com o presidente chegou ao hospital Vila
Nova Star, na zona sul de São
Paulo, às 19h37. O comboio
presidencial partiu do aeroporto de Congonhas, onde a
comitiva desembarcou.

Pela manhã, Bolsonaro
foi internado no HFA (Hospital das Forças Armadas),
na capital federal. A transferência foi decidida após a
avaliação de Macedo, que
foi chamado a Brasília.
“Após exames realizados
no HFA, em Brasília, o dr. Macedo, médico responsável

pelas cirurgias no abdome
do presidente da República,
decorrentes do atentado a
faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para
São Paulo, onde fará exames
complementares para definição da necessidade, ou não,
de uma cirurgia de emer-

gência”, afirmou a Secretaria
Especial de Comunicação Social, em comunicado.
Bolsonaro falou nas redes
sociais sobre seu estado de
saúde. No momento em que
acena com uma trégua no
discurso radical e nos ataques
aos Poderes, ele aproveitou
para criticar o PT e o PSOL,

seus adversários políticos.
“Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo
filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros
que queriam mudanças para o
Brasil. Um atentado cruel não
só contra mim, mas contra a
nossa democracia”, escreveu.
“Peço a cada um que está
lendo essa mensagem que
jamais desista das nossas
cores, dos nossos valores!
Temos riquezas e um povo
maravilhoso que nenhum
país no mundo tem. Com honestidade, com honra e com
Deus no coração é possível
mudar a realidade do nosso
Brasil. Assim seguirei!”
No texto, com forte conotação política, Bolsonaro
afirmou que pretende seguir
atuando para “tirar o país de
vez das garras da corrupção,
da inversão de valores, do
crime organizado, e para garantir e proteger a liberdade”.
A internação ocorre após
o presidente escalar a retórica golpista. Nos últimos dias,
ele questionou a lisura das
eleições, criticou as urnas
eletrônicas e disse que, sem
voto auditável, não haverá
pleito em 2022.

Geração de energia em todo país está refém dos eventos climáticos, avalia diretor
O Brasil está próximo de
enfrentar um blecaute ainda
em 2021. É o que indica um
cálculo do Centro Brasileiro
de Infraestrutura com dados
do Operador Nacional do
Sistema Elétrico.
Em entrevista à Sagres
nesta quarta-feira (14), o diretor do Centro Brasileiro de
Infraestrutura Advisory, Pedro
Rodrigues, afirma que um dos

fatores que corroboram para
essa possibilidade é a falta de
alternativas para geração de
energia no país, e nem mesmo as renováveis são capazes
de conter a projeção.
“Essa insegurança acontece principalmente em razão
do modelo do sistema elétrico
brasileiro ainda muito dependente do clima. Sessenta e
cinco porcento da nossa gera-

ção de energia vem de fontes
hidráulicas. São fontes que
para gerar energia obviamente dependem de água e de
chuva”, afirma. “Quando não
chove a gente não tem água, e
quando não venta a gente não
consegue gerar energia eólica.
Quando não faz sol, a gente
não consegue gerar energia
solar. Então a gente está trabalhando refém dos eventos

climáticos”, complementa.
O Monitor de Secas mostra que a falta de chuvas no
Centro-Oeste agravou a seca
em 2021. Os dados referem-se a maio, em parte de Goiás e
Mato Grosso do Sul, pouco depois do fim do período chuvoso. A área com seca grave em
território goiano cresceu passando de 29,96% para 32,81%.
De acordo com o Centro de

Informações Meteorológicas
e Hidrológicas do Estado de
Goiás (Cimehgo), esse avanço da seca ocorre em função
de um conjunto de fatores
que vem se acumulando e
que em 2021, o fenômeno
será ainda pior que em 2020.
Pedro Rodrigues analisa que
é preciso haver planejamento por parte do setor de geração de energia de modo a

evitar cenários como este.
“A água tem uso múltiplo.
Ela não é mais domínio do setor elétrico. Esse setor precisa se planejar com base nessa nova realidade”, afirma.
Atualmente, cerca de 65%
da energia gerada no país é
proveniente do sistema hidrelétrico. Antes da descoberta de fontes renováveis,
esse índice chegava a 90%.

Goiás, Tocantins e DF, 15 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
------------------------------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 2765
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649

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
: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
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$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
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DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 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

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

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
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos
sen do 1 suíte, garagem
para 2 carros, duas sacadas grandes sendo no 4°
anHermann Komma - Cidade Jardim - Goiânia-GO
Fala com Vilmar 9.99432713/ 9.8531-2959 ou
Ianamá 9.9695-2778
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos 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
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no 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,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

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

ST. 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. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
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

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

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

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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Papa Francisco deixa o hospital após 10 dias

O

Papa Francisco, de
84 anos, recebeu alta
nesta
quarta-feira
(14) e deixou a Policlínica Universitária Agostino Gemelli 10
dias após passar por uma colectomia (cirurgia para retirar
parte do cólon). Foi a primeira hospitalização do pontífice
desde que assumiu a liderança
da Igreja Católica, em 2013.
Imagens mostram o carro
que transportava o papa parar antes de entrar no Vaticano. Francisco então desce,
cumprimenta policiais e depois volta para o veículo
O Vaticano havia informado na segunda-feira (12) que
Francisco permaneceria no
hospital por mais alguns dias
(sem especificar quantos),
para ajustes na medicação e
na reabilitação.
No domingo (11), ele apareceu para público pela primeira vez desde a cirurgia e fez
sua oração semanal da varanda do 10º andar do hospital. O
Papa terá mais várias semanas
para se recuperar da cirurgia
antes de começar a viajar novamente, em setembro.
Em março, em sua primeira viagem desde o início
da pandemia, ele visitou o
Iraque. Ele planeja visitar
em setembro a Hungria e a
Eslováquia e, em novembro,
a Escócia, para participar
da conferência do clima (a
COP26), Malta e Chipre.

Reprodução

Parada para oração
Após a alta e antes de retornar ao Vaticano, o papa parou
para orar na Basílica de Santa
Maria Maggiore, em Roma.
Francisco normalmente faz
isso no final de cada viagem
ao exterior, para agradecer à
Nossa Senhora. Horas depois,
o Vaticano divulgou foto do
pontífice na basílica, em frente à imagem da Virgem Maria.
O problema e a cirurgia
O papa foi internado no
dia 4 para uma cirurgia no
intestino grosso para reparar
uma estenose diverticular
(estreitamento) do cólon,
que dificulta a passagem das
fezes. O problema, que é mais
comum em pessoas mais velhas, causa dor e inchamento,
inflamação e dificuldade nos
movimentos intestinais.
Estenose diverticular
Na terceira idade, é comum
que apareçam “saquinhos” na
parede dos tubos do intestino eles surgem principalmente pelo enfraquecimento natural dos tecidos. Essas
“bolsas” são os divertículos,
e a diverticulite é a inflamação dessas protuberâncias.
As inflamações deixam
cicatrizes nos tubos do intestino, o que deixa a parede do
órgão mais grossa — e dificulta a passagem do material pelo tubo digestivo.
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O Que Fazemos Nas Sombras nova
temporada da série é confirmada
Reprodução

DJ Ivis é preso em Fortaleza por
agressões contra ex-mulher

A

ntes mesmo do final da
segunda temporada, a
FX renovou a sequência da série “O Que Fazemos
nas Sombras”. A comédia de
vampiros tem conquistado
os críticos e telespectadores. De acordo com o portal
Explore Entertainment, a segunda temporada da produ-

ção teve uma média de 3,2
milhões de telespectadores
nos primeiros seis episódios.
“Estamos incrivelmente
felizes que os críticos e o público estejam todos no Shadows”, disse o presidente da
programação original da FX,
Nick Grad, em comunicado.
“Semana após semana, os

produtores, escritores e nosso
incrível elenco continuam sendo um dos protagonistas. mais
engraçadas e melhores séries
de comédia na TV”, completou.
“O Que Fazemos nas Sombras” é baseada no filme de
mesmo nome de Taika Waititi
e Jemaine Clement, de 2014.
Matt Berry, Kayvan Novak,

Natasia Demetriou e Harvey
Guillén estrelam a produção.
Uma outra série que se
passa no mesmo universo
do filme também está em
desenvolvimento,
intitulada ‘Wellington Paranormal‘. O projeto seguirá uma
dupla de policiais investigando casos paranormais.

O cantor DJ Ivis foi preso
nesta quarta-feira (14) em
Fortaleza após os vídeos de
agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, serem
divulgados por ela nas redes
sociais. O governador confirmou a prisão do artista por
meio das redes sociais.
“Acabo de ser informado pelo nosso secretário de
Segurança da prisão do DJ
Ivis, no caso das agressões
a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido
solicitada ontem pela nossa Polícia Civil e decretada
há pouco pela Justiça. Que
responda pelo crime cometido”, publicou Camilo.
Vídeos gravados por câmera de segurança interna
mostram o DJ agredindo a

ex-mulher na frente da filha e de outras duas pessoas, a mãe dela e um funcionário do produtor musical.
O cantor DJ Ivis foi preso
em Fortaleza após os vídeos
de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda,
serem divulgados por ela
nas redes sociais. O governador Camilo Santana confirmou a prisão do artista
por meio das redes sociais.
“Acabo de ser informado
pelo nosso secretário de Segurança da prisão do DJ Ivis,
no caso das agressões a Pamella Holanda. A prisão preventiva havia sido solicitada
ontem pela nossa Polícia
Civil e decretada há pouco
pela Justiça. Que responda
pelo crime cometido”.

