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Embarque prioritário no transporte coletivo
de Goiânia será suspenso na próxima semana
O secretário-chefe da Governadoria (SGG) do Estado de Goiás, Adriano da Rocha Lima, informou que serão suspensas as restrições
de embarque no sistema de Transporte Público Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia a partir da próxima segunda-feira, dia
19 de julho. Dessa forma, trabalhadores dos serviços essenciais não terão mais prioridade no embarque do transporte coletivo. p2

Chuvas deixam ao menos
81 mortos e mais de mil desaparecidos na Europa Ocidental p7
Pelo menos 42 pessoas morreram na Alemanha e dezenas estavam desaparecidas nesta quinta-feira (15/7) depois que chuvas recordes na Europa
Ocidental fizeram rios transbordarem, varrendo cidades e vilarejos, revirando
carros e deixando casas destruídas e pessoas presas nos telhados.
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Enem 2021 tem
4 milhões de inscritos, menor número desde 2007 p4
/diariodoestado

Governo investe mais de R$ 1,2 milhão na melhoria estrutural do Vapt
Para proporcionar mais conforto ao cidadão e maior qualidade na oferta de
serviços públicos, o Governo de Goiás, por meio da SEAD, investiu, somente
neste ano, mais de R$ 1,2 milhão na melhoria das agências do Vapt Vupt. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Taxa para limpeza pública pode ser
cobrada junto com IPTU em Goiânia

A

prefeitura de Goiânia
encaminhou o projeto
de Lei que cria a Taxa
de Limpeza Pública (TLP) para
a Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (14). Se
aprovada, a nova legislação
irá permitir a cobrança de
uma taxa juntamente com O
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) em 2022.
A proposta do Paço Municipal é realizar a cobrança
anualmente, de forma isolada
ou em conjunto com o IPTU.
Além disso, também será possível parcelar a taxa nos mesmos moldes do que é feito
com o imposto atualmente. O
órgão responsável pela administração tributária será responsável pelo lançamento da
TLP no boleto do IPTU.
O PL não estabelece um
valor para a TLP, o que deverá
ser definido até 90 dias depois
da aprovação. O texto afirma
ainda que este valor será definido de acordo com um cálculo
feito pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).
A base de cálculo da nova
taxa será o custo global do
manejo de resíduos sólidos
do município, rateado pelos
contribuintes. Outra questão
que entrará na conta é a área
construída do imóvel e a frequência de coleta na região.
Ficam de fora do rateio
os condomínios horizontais,
condomínios não residen-
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ciais, estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e
industriais, entre outros.
O PL também prevê a
isenção da taxa para os geradores de resíduos sólidos
dos serviços de saúde ou da
construção civil, demolição

ou de prestadores de serviço
de recolhimento deste tipo
de entulho. Também ficarão
de fora os imóveis cujo valor
venal seja inferior a R$ 60 mil.
Justificativa
O projeto foi encaminhado
pela prefeitura em virtude do

Novo Marco do Saneamento,
aprovado em junho de 2020.
Ele estabelece que a criação
da taxa deve ser feita até o dia
15 de julho deste ano.
A justificativa é o aumento dos custos dos serviços
de manejo de resíduos sólidos pelos municípios. As

prefeituras que não fizerem
a cobrança dentro do prazo
estabelecido poderão sofrer
sanções. Na época da regulamentação, o governo federal
argumentou que a cobrança
tem o objetivo de assegurar
maior eficiência econômica
na prestação do serviço.

Transporte coletivo de Goiânia suspende embarque prioritário
O secretário-
chefe da
Governadoria (SGG) do
Estado de Goiás, Adriano
da Rocha Lima, informou
que serão suspensas as
restrições de embarque
no sistema de Transporte
Público Coletivo da Região
Metropolitana de Goiânia a partir da próxima
segunda-feira, dia 19 de
julho. Dessa forma, trabalhadores dos serviços
essenciais não terão mais
prioridade no embarque
do transporte coletivo.
“Com previsão de no
mês de setembro termos a
população com mais de 18

anos já vacinada e com os
números da pandemia caindo, com fator de reprodução de vírus abaixo de um,
acreditamos que estamos
no momento que permite
essa flexibilização. A prefeitura liberou para que o
comércio volte a funcionar
no horário normal e com
isso nós temos que revogar
aquele decreto que prioriza
o embarque de passageiros
que desempenham atividades essenciais. A partir
de segunda-feira todos os
passageiros, sejam de atividades essenciais ou não
essenciais, poderão utilizar
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o sistema de transporte
normalmente”, afirmou.
A medida foi adotada
em 23 de março, como forma de conter a disseminação da Covid-19 na Grande
Goiânia. Na época, o governo estadual e os prefeitos determinaram que
apenas trabalhadores dos
serviços essenciais vão poder usar os terminais e os
ônibus em horário de pico,
que é das 6h às 7h30 e das
16h45 às 18h15.
Em nota, a RedeMob
Consórcio confirmou a suspensão do embarque prioritário para trabalhadores

dos serviços essenciais no
transporte público de Goiânia. Sendo assim, qualquer
pessoa poderá utilizar o
serviço em qualquer faixa
horária do dia. De acordo
com a RedeMob, o sistema
de bilhetagem eletrônica está sendo readaptado
para cumprir o que foi determinado pelo Governo.
Apesar da flexibilização, o
secretario Adriano da Rocha
Lima não descartou que novas medidas possam ser adotadas caso os números da
pandemia voltem a avançar.
“Obviamente,
todo
o monitoramento de

evolução da pandemia,
continua acontecendo e
se em algum momento
percebermos que a pandemia voltou a crescer,
novas medidas serão tomadas. Sejam essas de
priorização ou outras necessárias para conter o
avanço da disseminação
da Covid-19. Mas sempre
tendo em foco que temos
que manter o equilíbrio e
a economia funcionando
e pandemia, sempre dando prioridade a saúde das
pessoas, usando a ciência
como base para a tomada
de decisões”, finalizou.
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Goiânia já
disponibiliza Pfizer e
Coronavac
para gestantes e
puérperas
Após definição de
nota informativa da
Secretaria Estadual de
Saúde (SES) de número
13/2021 encaminhada
aos municípios, a Prefeitura de Goiânia começa aplicar a segunda
dose de vacinas contra
a Covid-19 em gestantes e puérperas (até 45
dias pós-parto) que tomaram primeira dose
de AstraZeneca.
Para a imunização,
o atendimento será a
partir desta sexta-feira
(16/7) no Ciams Dr. Domingos Viggiano (antigo
Ciams Jardim América),
das 8h às 17h, sem agendamento, e a gestante
precisa levar a prescrição
médica e um comprovante da gestação.
Conforme o documento, “as gestantes e
puérperas podem optar
por tomar a segunda
dose, após o intervalo
habitual
preconizado
(12 semanas), preferencialmente com a vacina
da Pfizer e nos locais
onde não estiver disponível com a Coronavac,
mediante e obrigatoriamente apresentação de
prescrição médica”.
Ainda na nota, a SES
informa que as gestantes e puérperas, incluindo as sem fatores
de risco adicionais, que
já tenham recebido a
primeira dose da Coronavac ou Pfizer deverão
completar o esquema
com a mesma vacina nos
intervalos habituais.
Por fim, as gestantes
e puérperas (incluindo
as sem fatores de risco
adicionais) que já receberam a primeira dose
da vacina da Astrazeneca poderão também
aguardar o término do
período da gestação e
puerpério (até 45 dias
pós-parto) para a administração da segunda
dose da vacina do mesmo laboratório.
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Governo de Goiás investe mais de R$ 1,2
milhão na melhoria estrutural do Vapt Vupt

P

ara proporcionar mais
conforto ao cidadão
e maior qualidade na
oferta de serviços públicos, o
Governo de Goiás, por meio
da Secretaria de Estado da
Administração (Sead), investiu, somente neste ano, mais
de R$ 1,2 milhão na melhoria
das agências do Vapt Vupt.
As ações incluem reformas,
substituição de mobiliário
e melhorias fundamentais
para o bom fluxo dos atendimentos, como instalação de
novos aparelhos de ar-condicionado e troca de lâmpadas.
O titular da Sead, Bruno
D’Abadia, aponta a adaptação
dos espaços físicos como importante prática contínua para
otimizar os atendimentos. “Os
investimentos são resultado
das iniciativas de controle de
gastos e redução de despesas
dentro da secretaria. Assumimos, em 2019, um programa
arcaico e sucateado, mas estamos conseguindo revolucionar os serviços, processo que
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inclui modernização dos canais, capacitações e mais conforto nas unidades”, enfatiza.
O governador Ronaldo
Caiado já entregou duas unidades completamente revitalizadas este ano: Goianira

e Anashopping, em Anápolis.
Até o fim de agosto, outras
quatro agências serão reinauguradas: Formosa, itauçu,
Morrinhos e Santo Antônio
do Descoberto. O investimento para essas reformas supe-

ra R$ 500 mil. Em breve, os
postos de atendimento de
Caldas Novas, Iporá, Alexânia, Ipameri, Posse, Cristalina, Pires do Rio e Buena Vista
(Goiânia) também vão passar
por intervenções estruturais.

Além das reformas, outras melhorias estão sendo
promovidas para oferecer
mais conforto aos usuários
e servidores do Vapt Vupt.
Mais de 1,2 mil novos assentos estão sendo entregues

nas unidades da Região Metropolitana e nos postos de
atendimento localizados no
interior. Foi realizada a troca
de mais de 1,5 mil lâmpadas
em 35 agências do programa
e outras nove receberam
aparelhos de ar-condicionado novos. O Governo de Goiás investiu R$ 740 mil para
proporcionar esses avanços.
Mudanças
Algumas unidades também ganharam novo local de
atendimento, como Palmeiras de Goiás, Mozarlândia e
a agência do Setor Garavelo,
em Aparecida de Goiânia. Só
com esta mudança em Aparecida, o Estado economizará
R$ 400 mil por ano, com redução de aluguel e eliminação de gastos com segurança.
Até o fim de 2021, cerca de
20 agências devem passar
por reformas ou ganhar novos locais de atendimento,
assegurando qualidade para
os usuários do Vapt Vupt.

Índice de roubos em propriedades rurais registra queda de 37% em Goiás
Dados do observatório de
segurança pública divulgados
recentemente mostram queda de 37% nas ocorrências de
roubo na zona rural, quando
comparado o primeiro semestre de 2021 com igual
período de 2020. A redução
segue uma tendência desde o
início da atual gestão do Governo de Goiás. Contrapondo
os indicadores de todo o ano
de 2020 com 2019, a queda foi
de 40,5%. “O que a Segurança
Pública está apresentando diz
respeito a propriedades que
foram respeitadas, em que o
cidadão manteve seu patri-

mônio e não foi assassinado,
sequestrado ou agredido. A
população está tendo a real
percepção de segurança pública”, diz o governador Ronaldo Caiado em destaque
aos avanços na área.
De janeiro a junho deste
ano, o Batalhão Rural da Polícia Militar realizou 151 prisões
em flagrante, a captura de 81
foragidos da justiça, apreensão
de 167 armas de fogo, recuperação de 34 veículos furtados/
roubados, além de 25.974
ações de monitoramento e
14.258 visitas rurais. Ao todo,
11.390 propriedades rurais fo-

ram cadastradas no sistema do
Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle.
O combate à impunidade
em relação aos crimes que
acontecem no campo também
tem dado passos largos e apresentado avanço importante
com o fortalecimento da Delegacia Estadual de Repressão
a Crimes Rurais (DERCR), da
Polícia Civil. A especializada
tem hoje mobilidade e agilidade pra atuar diariamente em
100% do território goiano, o
que facilita as ações de combate à criminalidade no campo.
Ao longo dos seis primei-

ros meses do ano, a DERCR
realizou cinco operações policiais. As ações resultaram
em um total de 13 prisões,
no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão,
além da recuperação de 94
cabeças de gado e duas máquinas agrícolas, provenientes
de crimes de furto e roubo na
zona rural. O trabalho investigativo da especializada no
primeiro semestre foi responsável pela conclusão de cinco
inquéritos policiais, já remetidos ao Poder Judiciário.
A alta produtividade e
os resultados positivos do

combate à criminalidade no
campo são destacados pelo
secretário de Segurança Pública Rodney Miranda. “Esses
números são frutos do trabalho de integração e de inteligência. O mais importante a
se destacar é a ausência de
vaidade. Não é aquela que
quer fazer mais, que quer
aparecer mais. Nós temos
um inimigo em comum, que
se chama violência e nós estamos de mãos dadas contra esse inimigo”, ressalta o
chefe da pasta. “A gente só
comemora o zero”, enfatiza.
Um dos primeiros investi-

mentos da atual gestão do Governo de Goiás foi a criação do
Batalhão Rural da Polícia Militar, por meio da Lei nº 20.488,
de 2019. A unidade potencializou as ações operacionais rurais no Estado, trazendo maior
proteção às famílias que vivem
no campo. Dentro do batalhão, foi implantado o primeiro
Centro Integrado de Inteligência Comando e Controle do
país. A iniciativa serviu como
inspiração para outros estados
brasileiros, sendo visitada por
representantes de 14 unidades
federativas e 2 comitivas internacionais (Colômbia e Japão).

4

Brasil

Goiânia, 16 de Julho de 2021

DIÁRIO DO ESTADO

Lei de Diretrizes de 2022 prevê aumento
do fundo eleitoral para quase R$ 6 bilhões

A

Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, hoje (15), o texto
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2022, que determina as metas e prioridades
para os gastos do governo no
ano que vem. Um dos dispositivos incluído pelo relator do
projeto, deputado Juscelino Filho, está o aumento do fundo
eleitoral para o ano que vem,
de cerca de R$ 2 bilhões para
mais de R$ 5,7 bilhões.
Os recursos do fundo, que
são públicos, são divididos
entre os partidos políticos
para financiar as campanhas
eleitorais. De acordo com o
texto, a verba do fundo será
vinculada ao orçamento do
Tribunal Superior Eleitoral,
prevendo 25% da soma dos
orçamentos de 2021 e 2022.
Mesmo com alguns deputados e senadores questionando o dispositivo, a medida foi aprovada pela CMO. O
fundo de financiamento de
campanha foi criado após a
proibição do financiamento
privado, em 2015, pelo Supremo Tribunal Federal, sob
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o argumento de que as grandes doações empresariais
desequilibram a disputa eleitoral. Nas eleições de 2018,
foi criado o fundo de R$ 2 bilhões com recursos públicos.
Emendas e prioridades
Após passar pela CMO, a
proposta deve ser votada ainda

hoje pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. Caso a votação da LDO
não seja concluída esta semana, os parlamentares ficam impedidos de entrar em recesso,
previsto de 18 a 31 de julho.
O parecer preliminar do relator, deputado Juscelino Filho
(DEM-MA), havia sido apro-

vado na segunda-feira (12)
e recebeu 2.663 emendas,
destas 1.890 ao texto e 773
de inclusão de meta de deputados, senadores, comissões e
bancadas estaduais.
Na sessão desta quinta-feira, Juscelino Filho apresentou o parecer final com
o acolhimento integral das

emendas, segundo ele, para
“reconhecer o exercício constitucional legislativo na definição de prioridades com
importantes atendimentos
de demandas da sociedade
brasileira”. Com isso, 57 programas e 227 ações passaram
a compor o anexo de prioridades e metas do texto.

A LDO de 2022 aprovada
na CMO também dá prioridade aos gastos com o Plano
Nacional de Imunização e
com o programa Casa Verde
e Amarela, que substitui o
Minha Casa, Minha Vida. O
parecer também prevê a realização do Censo Demográfico, excluído do Orçamento
de 2021 por falta de recursos.
O relator manteve o déficit primário de R$ 170,47
bilhões para o ano que vem
das contas públicas do Governo Central. O déficit primário representa o resultado das contas do governo
desconsiderando o pagamento dos juros da dívida
pública. Com o déficit previsto para o próximo ano, esse
será o nono ano seguido de
contas públicas no negativo.
Também foi aprovado o
salário mínimo de R$ 1.147
em 2022, que não terá aumento acima da inflação.
Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.100. Segundo o texto, a economia
brasileira deverá crescer
2,5% no próximo ano.

Enem 2021 tem 4 milhões de inscritos, menor número desde 2007
O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) recebeu inscrições
de 4.004.764 pessoas para
a edição 2021 do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem). O número de inscritos corresponde às duas
versões do exame, impressa
e digital. As inscrições foram
abertas no dia 30 de junho e
encerradas ontem (14).
De acordo com o Inep, o
número total de inscritos no
exame, entretanto, só será

confirmado após o pagamento das inscrições. A Guia
de Recolhimento da União
(GRU Cobrança), no valor de

R$ 85, poderá ser paga pelos
não isentos até a próxima
segunda-feira (19).
O Enem Digital será ex-

clusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está
concluindo em 2021. Assim,
quem deseja fazer o exame
para fins de autoavaliação,
os chamados treineiros, pode
optar pela versão impressa.
Como preveem os editais, os
interessados tiveram de indicar a unidade da federação
e o município onde desejam
realizar as provas.
Provas
As provas do Enem 2021
serão aplicadas nos dias 21

e 28 de novembro – tanto a
versão digital quanto a impressa. As duas versões também terão a mesma estrutura de prova: quatro cadernos
de questões e a redação.
Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha,
que, no caso do Enem Digital, serão apresentadas
na tela do computador. Já
a redação será realizada
em formato impresso, nos
mesmos moldes de aplicação e correção da versão
em papel. Os participantes

receberão folhas de rascunho nos dois dias.
No primeiro dia, serão
aplicadas as provas de linguagens; códigos e suas tecnologias; e ciências humanas
e suas tecnologias, além da
redação. A aplicação regular
terá cinco horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, as provas serão de
ciências da natureza e suas
tecnologias; e matemática
e suas tecnologias. Nesse
caso, a aplicação regular terá
cinco horas de duração.

Goiás, Tocantins e DF, 16 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
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca cs
1.4 fire completa só 4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------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

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
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
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SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km F
:3213-4848 whatsapp: 99
15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
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
------------------------------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
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

ANO 12, Nº 2766
HILUX SW4 14/15 brantomática 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
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
que 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

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

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

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’
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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
------------------------------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
-------------------------------

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.
-------------------------------

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador
Canedo perto do banco Itau centro casa de
3/4 - 1 sui8130-42 40/94
90-2310 Whatsapp 84873063
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento 3 suítes 105m² e 2
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha
e Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
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,
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------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

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 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,
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
da individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415

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 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
------------------------------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
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,
da, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450

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$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 su
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suícom 2 vagas. Valor R$
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.
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
-------------------------------

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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Chuvas deixam ao menos 81 mortos e mais
de mil desaparecidos na Europa Ocidental

P

elo menos 42 pessoas
morreram na Alemanha e dezenas estavam
desaparecidas nesta quinta-feira (15/7) depois que
chuvas recordes na Europa
Ocidental fizeram rios transbordarem, varrendo cidades
e vilarejos, revirando carros
e deixando casas destruídas e
pessoas presas nos telhados.
Dezoito pessoas morreram e dezenas estavam desaparecidas na região vinícola
de Ahrweilwer, no estado de
Renânia-Palatinado, informou
a polícia, depois de o Rio Ahr,
que deságua no Reno, transbordar e atingir seis casas.
Outras 15 pessoas morreram na região alemã de Euskirchen, ao sul da cidade de
Bonn, disseram as autoridades. Foi solicitado aos habitantes da região que saíssem
de suas casas. Na Bélgica,
dois homens morreram devido à chuva torrencial e
uma menina de 15 anos está
desaparecida desde que foi
arrastada pelas águas de um
rio que transbordou.
Centenas de soldados e
2.500 trabalhadores de ajuda
humanitária auxiliam os esforços de resgate da polícia na
Alemanha, usando tanques
para liberar estradas atingidas
por deslizamentos de terra e

Reprodução

árvores caídas, e helicópteros
retiravam pessoas que estavam presas nos telhados de
suas casas. Cerca de 200 mil
famílias ficaram sem energia
devido às enchentes.
Em Ahrweiler, dois carros
destruídos ficaram encostados
em ambos os lados do portão
de pedra da cidade e os moradores utilizaram pás de neve e
vassouras para varrer a lama
de suas casas e lojas depois
que a enchente baixou.

”Fiquei totalmente surpreso. Pensei que um dia entraria
água aqui, mas nada parecido
com isso”, disse o morador
Michael Ahrend à Reuters.
”Isso não é uma guerra, é
simplesmente a natureza atacando. Devemos começar a
prestar atenção nisso.”
As enchentes provocaram as maiores perdas
de vidas da Alemanha em
anos. As enchentes de 2002
mataram 21 pessoas no les-

te da Alemanha e mais de
100 na Europa Central.
A chanceler alemã, Angela Merkel, manifestou seu pesar. ”Estou chocada com a catástrofe que muitas pessoas
nas áreas inundadas têm de
enfrentar. Minhas condolências para as famílias dos mortos e desaparecidos”, disse.
Armin Laschet, candidato
conservador à sucessão de
Merkel como chanceler e
primeiro-ministro do estado

de Renânia do Norte-Vestfália, culpou o aquecimento
global pelo clima extremo.
”Vamos enfrentar eventos deste tipo de novo e de
novo, e isso significa que precisamos acelerar as medidas
de proteção ao clima, nos
níveis europeu, federal e global, porque o clima não fica
confinado a um estado”, disse
ele durante uma visita à área.
Clima e meio ambiente são temas centrais da

campanha eleitoral, na qual
Laschet disputa com o candidato social-democrata Olaf
Scholz e Annalena Baerbock,
dos Verdes.
Catástrofe
Na Bélgica, cerca de 10 casas desmoronaram em Pepinster depois que o Rio Vesdre
inundou a cidade do leste e os
moradores foram retirados de
mais de mil casas.
A chuva também causou
transtornos graves no transporte público - os serviços de
trem de alta velocidade Thalys, que levam à Alemanha,
foram cancelados. A circulação no Rio Meuse também
está suspensa, já que a importante rota fluvial belga
ameaça transbordar.
Correnteza abaixo, a Holanda teve inundações que
danificaram muitas moradias
em Limburg, uma província
do sul onde várias casas de
repouso foram esvaziadas.
Além das mortes na região de Euskirchen, outras
nove pessoas, incluindo dois
bombeiros, morreram na
Renânia do Norte-Vestfália.
Na cidade de Schuld, as casas viraram pilhas de entulho
e vigas quebradas. As estradas
ficaram bloqueadas por destroços e árvores caídas.
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Criminosos revelam planos bizarros
na série “Roubos Inacreditáveis”

O

que você arriscaria
por uma oportunidade única? A Netflix divulgou nesta quarta-feira (16), o primeiro trailer
da sua nova série documental, “Roubos Inacreditáveis”,
que mostra os bastidores dos
três maiores roubos da história moderna dos Estados
Unidos. Mas o ponto de vista
é inusitado: quem conta tudo
são os próprios ladrões!
A série foi produzida
por Dirty Robber, vencedor
do Oscar de Melhor Curta-Metragem com “Dois Estranhos”, e tem direção especial
de Derek Doneen, que foi indicado ao Emmy. Segundo a
gigante do streaming, ao longo da atração são utilizadas
reconstituições dinâmicas,
entrevistas originais e um estilo rápido e cinematográfico
como em “Onze Homens e
um Segredo” e “Prenda-Me
se For Capaz”. Sendo assim,
podemos esperar que a produção vem com tudo, né?
“Se você tivesse a oportunidade de roubar… Por
exemplo, se você trabalhas-
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Conhecido como vovô TikToker, morre aos 91 anos

se em um banco, com um cofre à vista e ninguém está te
vendo. Você roubaria se não
fosse pego?”, é a pergunta
central do trailer.
Cada crime é contado em
dois episódios e todos envolvem pessoas comuns que
tentam cometer roubos extraordinários. Em um deles,

uma jovem de 21 anos rouba
milhões em dinheiro vivo, em
um cassino de Las Vegas. No
outro, um pai de família é
acusado de um dos maiores
roubos de whisky da história
no Kentucky. E, por fim, em
um aeroporto de Miami, um
homem que sonha em ser
pai se apossa de uma fortuna

e precisa recorrer aos programas de TV para descobrir
como não ser preso.
A produção estará disponível na plataforma no dia
14 de julho e cada um dos
diretores, Derek Doneen,
Martin Desmond Roe e Nick
Frew, assume o comando de
um único roubo.

O aposentado Nelson
Miolaro, conhecido como
vovô TikToker, morreu na
noite desta quarta-feira (14)
em São Paulo, aos 91 anos.
Ele estava internado no hospital Igesp, na capital paulista, desde quinta-feira (8),
quando sofreu uma queda e
fraturou a cabeça do fêmur.
Segundo a neta, Nayara Moreno, ele passou por
uma ciruugia no sábado
(10), que ocorreu com sucesso, mas Nelson Miolaro
teve complicações renais
que levaram à morte dele
as 23h desta quarta.
Miolaro ficou conhecido
na internet por dublar vídeos ao lado da esposa, Nair
Donadelli, de 90 anos, no TikTok e no Instagram, atingin-

do mais de 2,7 milhões de
seguidores nas redes sociais.
A morte foi confirmada
no perfil dele no Instagram,
onde a família fez uma publicação lamentando a
perda do bisavô, descrito
como “estrela radiante,
com um brilho sem igual”.
“É com muita tristeza
que comunicamos o adeus
ao sorriso mais charmoso, a
voz mais doce cantarolante
e a postura mais elegante.
Não vamos encarar a morte
como um ponto final, porque
quem é amado de verdade
jamais morre e você foi, é e
sempre será amado por todos nós, como marido, pai,
avô, bisavô, como o nosso
personagem favorito: ‘Vovô
TikTok’, disse a publicação.

