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Goiás é o segundo Estado mais seguro do país
De acordo com dados da Segurança Pública, Goiás é o segundo Estado brasileiro que mais reduziu as ocorrências de roubos. O estudo foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento inclui números de todas as 26 unidades da federação e do Distrito Federal p3

Tóquio 2020: camas de papelão
tem finalidade sustentável e
não para evitar sexo p7
A Vila das Olimpíadas de Tóquio terá 18.000 camas de papelão para os
atletas, com o intuito de evitar relações sexuais. A medida é uma entre uma
série de ações da organização para evitar a disseminação da covid durante o
evento. Às vésperas dos jogos, Tóquio registra recordes de casos da doença
em 6 meses e está em estado de emergência.
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Bolsonaro tem
alta do hospital
em São Paulo e segue para Brasília p4
/diariodoestado

Goiânia mantém vacinação em
39 anos e amplia grupo prioritário
Apesar da pouca quantidade de doses recebidas, Goiânia segue vacinando as pessoas contra a Covid-19 com mais de 39 anos sem comorbidades e também amplia o atendimento ao grupo prioritário. p2
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Procon encontra carnes e outros alimentos
vencidos em supermercados de Goiânia

A

pós diversas denúncias de consumidores e intensificação
na fiscalização, o Procon
apreendeu, nesta semana,
carnes e outros alimentos
vencidos em supermercados de Goiânia. A operação verificou as condições
dos produtos à venda e se
as exigências de armazenamento são respeitadas pelos estabelecimentos.
Durante a fiscalização,
o órgão encontrou carnes,
queijos, ovos, iogurtes e biscoitos vencidos. As apreensões foram feitas em estabelecimentos no Jardim Novo
Mundo, Jardim América, Jardim do Cerrado, Jardim Riviera e Setor Morada do Sol.
No total, foram apreendidos 50 quilos de frango em um
supermercado no Jardim Novo
Mundo, 7 quilos de carne suína em um estabelecimento na
Avenida Portugal, 24 quilos
de carne bovina no Jardim do
Cerrado, 18 quilos de carne
bovina no Setor Morada do
Sol, 8 pacotes de linguiça para
churrasco no Jardim América,
34 pacotes de queijos na Avenida T-9 e 8 litros de iogurtes
no Jardim Riviera.
Já em um supermercado
localizado no Parque Eldorado
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Oeste, os fiscais encontraram
6 cartelas de ovos com 12 unidades, 28 pacotes de biscoito
com recheio e 5 pacotes de
salsicha vencidos. Os produtos apreendidos foram descartados pela equipe de fiscalização. Os estabelecimentos
foram autuados e podem pagar uma multa que varia de R$
680 a R$ 10,2 milhões.

O Procon Municipal orienta aos consumidores que
fiquem atentos ao prazo de
validade dos produtos na hora
da compra e, caso flagrem
irregularidades, acionem a
fiscalização do Procon pelo
telefone 3524-2349 ou pelo
aplicativo Prefeitura 24 horas.
Em maio deste ano, o Procon Goiânia apreendeu cerca

de 6 toneladas de produtos
agropecuários vencidos em
uma casa agropecuária localizada na Avenida Castelo Branco.
Rações e suplementos
alimentares para aves, gados, suínos e equinos estavam vencidos desde de
janeiro, março e abril deste
ano. Também foram encontradas 18 unidades de vaci-

nas para aves e gados com
data de validade vencida.
A ação desta segunda é
considerada a maior apreensão de produtos vencidos que o Procon já realizou em Goiânia. Em 2020,
o órgão apreendeu mais de
4 toneladas de tintas vencidas em uma loja de material de construção.

Goiânia mantém vacinação em 39 anos e amplia grupo prioritário
Apesar da pouca quantidade de doses recebidas,
Goiânia segue vacinando as
pessoas contra a Covid-19
com mais de 39 anos sem
comorbidades e também
amplia o atendimento ao
grupo prioritário. Nesta segunda-feira (19/7), a Prefeitura de Goiânia disponibiliza
16 postos que vão funcionar
mediante
agendamento,
das 8h às 17, além do drive-thru do shopping Passeio
das Águas, com disponibilização de 2 mil doses para
demanda espontânea.
Para primeira dose, o
agendamento é disponibilizado para o Ciams Novo
Horizonte, Ciams Urias Magalhães, CSF Parque Santa
Rita, CSF Residencial Jardim

Itaipu, CSF Vila Mutirão, CS
Cidade Jardim, CSF Crimeia
Oeste, CSF São Francisco,
CSF Vera Cruz II, CS João
Braz, CSF Cerrado IV, UPA
Chácara do Governador,
UPA Novo Mundo, CSF Recanto das Minas Gerais, CS
Parque Amazônia.
Na segunda-feira pode-
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rão receber o imunizante
aqueles que estão previstos para o dia 23/7 da vacina AstraZeneca. São disponibilizados sete locais: a
Escola Municipal Francisco
Matias, Escola Municipal
Coronel José Viana, Escola
Municipal Lions Clube Bandeirantes, Escola Municipal

Bárbara de Souza Morais,
Escola Rotary Goiânia Oeste, na Área I da Pontificia
Universidade Católica de
Goiás (PUC-GO) e no Salão
Comunitário da Paróquia
Jesus Bom Pastor (ao lado
do CSF Guanabara I). A vacinação nesses locais será
sem agendamento.

Grupos prioritários
Em atendimento à resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB),
Goiânia amplia os grupos
prioritários da vacinação
contra a Covid-19. Além
dos idosos, gestantes,
puérperas (até 45 dias após
o parto) e pessoas com comorbidades, a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
retoma a vacinação dos trabalhadores da saúde e dos
profissionais da educação.
O atendimento será por
agendamento no CSF Leste Universitário, exceto as
gestantes e puérperas que
serão atendidas no Ciams
Dr. Domingos Viggiano - antigo Ciams Jardim América
-, sem agendamento.
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Prefeito Rogério Cruz
inspeciona
obras da
Seinfra
O prefeito Rogério
Cruz e o secretário de
Infraestrutura Urbana,
Fausto Sarmento, acompanhados do chefe de
gabinete José Alves Firmino, dedicaram a manhã para vistoriar obras
em andamento e outra
já concluída pela capital.
A primeira parada
aconteceu no Viaduto
das avenidas Perimetral
e Goiás, onde está uma
das frentes de serviço
do BRT Norte-Sul. No
local estão sendo instaladas as 36 vigas e em
breve será feito o aterro.
“Visitamos o viaduto
do BRT na Goiás Norte
com a Perimetral Norte, olhamos as vigas
que foram instaladas e
tenho certeza que será
uma obra maravilhosa para nossa cidade.
Muito em breve vamos anunciar a inauguração do nosso BRT”,
afirmou o prefeito.
Em seguida, a comitiva
se dirigiu para a Região
da 44, onde conferiram
os trabalhos da Seinfra no
viaduto que passa sobre a
Marginal Botafogo. Essa
é uma obra muito desejada por toda a comunidade que trabalha na
região, que é o segundo
maior polo de moda do
Brasil, pois vai facilitar a
mobilidade e o trânsito.
Por fim, chegaram
ao Parque Zoológico de
Goiânia, onde a Seinfra
realizou o serviço de desassoreamento do Lago
dos Macacos. “Por aqui
retiramos 600 caminhões de terra, trabalhamos ininterruptamente
por 85 dias e estamos
encerrando com a proteção das ilhas para que
não aconteça mais esse
rebaixamento.
Vamos
conseguir controlar o perímetro das ilhas”, explicou o titular da Seinfra.
“Encerramos aqui nossa visita, com essa obra
maravilhosa. Agradeço
toda a equipe da Seinfra
que tem se empenhado
em fazer o melhor pela cidade”, disse Rogério Cruz.
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Goiás é o segundo Estado mais seguro do Brasil

D

e acordo com dados
do Anuário Brasileiro
da Segurança Pública, Goiás é o segundo Estado
brasileiro que mais reduziu
as ocorrências de roubos,
em 2020. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira
(15/07) pelo Fórum Brasileiro
de Segurança Pública. O levantamento inclui números
de todas as 26 unidades da
federação e do Distrito Federal, e leva em consideração
os registros do último ano, na
comparação com 2019.
A média nacional das
ocorrências de roubos, que
inclui todas as modalidades
criminosas, fechou o ano
de 2020 com diminuição de
25,33%. As maiores reduções foram verificadas no
Acre (-43,4%), Goiás (-38,6%),
Rio de Janeiro (-38,2%), Minas Gerais (-36,6%), Sergipe
(-36,0%), Roraima (-35,9%),
Alagoas (-35,7%), Pernambuco (-33,9%), Mato Grosso do
Sul (-33,4%) e Paraná (-32,4%).
O estudo também traz
informações fragmentadas
de Crimes Violentos Contra
o Patrimônio (CVP). O Estado foi a segunda unidade da
federação que mais diminuiu
roubo de veículos, ficando
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atrás apenas do Amapá, que
tem pouco mais de 860 mil
habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). Os registros dessa
natureza caíram 43,2% no

Estado, com resultado ainda mais expressivo do que
a média nacional, que apontou recuo de 26,9%.
Os resultados positivos
na segurança pública goiana
também estão entre os me-

lhores do Brasil na redução
de ocorrências de roubo em
residências, sendo o terceiro
que mais reduziu esses indicadores (-36,3%), o quinto
que mais diminuiu roubos a
transeuntes (-35,8%), além

de estar entre as unidades
federativas que apresentaram as maiores quedas nos
roubos em estabelecimentos
comerciais (-29,3%).
Os dados positivos de
avanço contra a crimina-

lidade e os destaques na
comparação nacional foram
comemorados pelo governador Ronaldo Caiado. “Isso
dá tranquilidade para o cidadão. Isso se chama cidadania, é dar autonomia para as
pessoas fazerem o que desejam sem ter o empecilho da
bandidagem”.
O chefe do Executivo Estadual ainda agradeceu o
apoio irrestrito dado pelas
forças policiais, que proporcionaram maior governabilidade,
contribuindo
diretamente para os bons
números no último ano.
“Temos em Goiás a melhor
polícia do país. Precisam ser
aplaudidos, reverenciados
por todos os 7,2 milhões de
goianos”, completa.
Para o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, a integração entre as
forças, associada a um maior
trabalho de inteligência, contribuiu para o saldo positivo.
“O ideal é zerar os crimes. A
determinação do governador
Ronaldo Caiado é devolver
a paz e garantir a segurança
aos goianos. Vamos continuar trabalhando para que essa
redução seja constante”, assinala o titular da SSP-GO.

Governo de Goiás beneficia 800 crianças com equipamentos esportivos
Durante agenda em Valparaíso de Goiás, no Entorno
do Distrito Federal, na sexta-feira (16/7), o governador
Ronaldo Caiado entregou
quimonos e luvas a crianças
e adolescentes do projeto Construindo Campeões,
uma iniciativa da Secretaria
de Estado de Esporte e Lazer
(Seel) que prevê aulas gratuitas de karatê em Valparaíso,
Águas Lindas de Goiás, Luziânia e Novo Gama. A proposta

impacta aproximadamente
800 alunos na região, com
idade entre 8 e 17 anos.
“Vamos formar os melhores atletas deste país”,
afirmou Caiado, em referência às ações em prol do
esporte. No mesmo evento,
ele assinou ordem de serviço para construção da quadra poliesportiva do Colégio
Estadual
Desembargador
Dilermando Meireles, no
valor de R$ R$ 374 mil.

Os anúncios do Governo
de Goiás ocorreram durante a inauguração do Centro
Poliesportivo Municipal José
Ribamar Porfírio de Sousa,
em Céu Azul, construído pela
gestão municipal. No local,
três atletas receberam das
mãos do governador os kits
para a prática esportiva, que
também serão entregues a
todos os atendidos pela iniciativa. “Esse é o alto padrão
que damos aos nossos jo-

vens”, pontuou Caiado.
Orgulhosa, a mãe Maíra
Pereira Cristina comemorou
o ingresso da filha, Cristiele
Guimarães, de sete anos, no
projeto. “Ela gostou muito. Já
participou de um torneio em
Goiânia, no dia 27 de junho,
e trouxe uma medalha de
ouro. Agora, estamos muito
animadas para as próximas
competições”, afirmou. “São
23 anos que a gente trabalha
com projeto social, e essa é a

primeira vez que temos esse
apoio”, contou o professor
Marcelo Lima de Araújo.
Educação
Já a ordem de serviço assinada autoriza a Secretaria
de Estado da Educação (Seduc) a tomar as providências
necessárias para obras de
construção da quadra poliesportiva em uma unidade
que ainda não possui a estrutura. “Quadra coberta,

condições dignas na escola
e bons professores: assim se
cria uma juventude saudável
e responsável”, salientou o
governador.
Ele também lembrou os
recentes esforços na área,
especialmente para a retomada das aulas presenciais
em 2 de agosto, como a
série de reformas de unidades de ensino e a distribuição de kits de uniformes e
materiais escolares.
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No ritmo atual, Brasil consegue ter 70% de
vacinados com duas doses em dezembro

O

Brasil tem capacidade para imunizar
70% da população
com as duas doses da vacina
contra a covid-19 até dezembro, caso mantenha a média
atual de um milhão de doses
aplicadas por dia. A taxa é
considerada ideal para que
a vacina seja capaz de controlar a transmissão do vírus.
No entanto, especialistas
afirmam que o País precisa
superar problemas como a
imprevisibilidade na entrega
de vacinas e a baixa adesão à
2ª dose para atingir a marca.
É preciso vacinar completamente cerca de 147
milhões de brasileiros para
alcançar essa cobertura.
Entre compras e doações,
o Brasil terá 41 milhões de
doses da Janssen, de aplicação única, até o fim do ano
— 3,8 milhões já chegaram.
Outras 106 milhões de pessoas terão de ser vacinadas
no esquema de duas doses.
Ao todo, o País deve aplicar
253 milhões de doses para
imunizar 70% da população.
Considerando que o Brasil
já aplicou cerca de 115,7 mi-

Divulgação

lhões de vacinas — entre 1ª
dose, 2ª dose e dose única
—, ainda precisamos aplicar
137,3 milhões de doses. Os
dados são do Ministério da
Saúde e podem ter defasagem. E o País tem vacinado
um milhão de pessoas por
dia, em média, há pelo menos
um mês. Por isso, e com base

nas entregas previstas para os
próximos meses, estima-se
que esse volume irá se manter.
“O brasileiro quer se vacinar,
isso está claro. As pessoas estão
pegando avião, viajando, para
se vacinar”, diz a vice-presidente da Sociedade Brasileira de
Imunizações, Isabella Ballalai.
“Por isso, o fator que realmen-

te pode impactar na evolução
da campanha de imunização é
a chegada de vacinas.”
No início do ano, o Ministério da Saúde foi alvo de críticas diante da demora para
comprar imunizantes. Depois,
atrasos na chegada de matéria-prima atrasaram repasses.
“Nosso cronograma de doses

é complicado”, diz a epidemiologista da Universidade
Federal do Espírito Santo Ethel
Maciel, que acredita nos 70%
em dezembro na “melhor das
hipóteses”. Outra preocupação, acrescenta Isabella, é a
baixa adesão à segunda dose.
Para ela, uma comunicação
mais eficaz e a busca ativa dos

faltosos ajudaria a resolver o
problema. “O brasileiro não
tomou a 2ª dose provavelmente porque não lembrou.”
Pelo vacinômetro do Laboratório de Estatística e Ciência de Dados da Universidade Federal de Alagoas, 34,6%
dos brasileiros que já deveriam ter tomado a 2ª dose da
AstraZeneca estão em atraso
(2,6 milhões). E dois milhões
têm reforço da Coronavac
pendente. Os números são do
dia 11. É essencial que o País
alcance a cobertura esperada
com as duas doses para que a
vacinação cumpra seu papel
de reduzir drasticamente casos e mortes. “Sabemos que
uma dose já dá resultado, mas
é essencial que tomar as duas
doses e que não haja atraso”.
Estudos já mostram, por
exemplo, que duas doses da
AstraZeneca ou da Pfizer protegem contra a variante Delta
– descoberta originalmente
na Índia e mais transmissível
–, mas uma dose é insuficiente. O avanço dessa cepa tem
elevado infecções pelo mundo e freado planos de reabertura do comércio.

Presidente Jair Bolsonaro tem alta do hospital em São Paulo e segue para Brasília
Após receber alta, o presidente Jair Bolsonaro deixou ainda na manhã deste
domingo (18) o hospital Vila
Nova Star, na zona Sul de São
Paulo, onde estava internado
desde a última quarta-feira
(14) para tratar um quadro
de obstrução intestinal.
O presidente saiu do hospital e foi direto para o aeroporto. No começo da tarde,
por volta de 12h20, Bolsonaro pousou em Brasília.
“Comecei a passar mal,

depois de uma cirurgia de
implante, e a origem disso
é complicado. Alguns dias
depois agravou a crise de
soluço, fogo no estômago.
A causa era obstrução intestinal, porque a aderência
é comum para quem sofreu
cirurgia, como eu sofri pela
facada’, disse Bolsonaro na
saída do hospital.
Bolsonaro disse que estará na Presidência na segunda-feira (19). E sobre a dieta
recomendada pelos médi-

cos, ele afirmou: “Não vai
estar sabendo o que vou comer, mas sou péssimo exemplo em dieta”.
No sábado (17), o médico
cirurgião Antônio Macedo
disse que o presidente não
apresentava mais obstrução intestinal. Ele também
recomendou que Bolsonaro
mastigue bem a comida e
descanse após a refeição. O
presidente já está em dieta
cremosa -- a alimentação foi
retomada na sexta-feira (16).

Obstrução intestinal?
A obstrução intestinal, que
Bolsonaro tratou em São Paulo, é caracterizada como a interrupção do funcionamento
normal do intestino devido
a um bloqueio que impede
a passagem de fezes e gases
pelo órgão. As causas são diversas, incluindo tumores,
inflamação, verminoses e efeitos de cirurgias. Entre os sintomas estão inchaço e dor abdominal, náuseas e vômitos,
dificuldade e dor para evacuar.

Atos cirúrgicos
Em entrevista à CNN no
sábado (17), o cirurgião do
Centro Especializado em
Aparelho Digestivo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz,
Rodrigo Oliva Perez, explicou
que atos cirúrgicos realizados pelo presidente foram
determinantes para o quadro atual.
“É como se fosse uma
mangueira longa dentro da
barriga da gente, uma barreira comprida, o intestino

fino tem quase 7 metros e
ele fica solto dentro da barriga. No momento em que a
gente faz uma cirurgia ou faz
múltiplas cirurgias, como é o
caso do presidente, corre o
risco de ocorrer aderências.
O intestino fica solto, mas
acaba cicatrizando em posições não habituais. E com
isso algumas curvas que o
intestino faz dentro da barriga podem ficar mais agudas,
tornando difícil a passagem
do conteúdo intestinal”, afir-
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2767
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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
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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
------------------------------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
-------------------------------

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

------------------------------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)
-------------------------------

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

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
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------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. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
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
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

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
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
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
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ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

------------------------------GALPÃO 464 m² c/ mezanino Lote 1000 metros,
perto da BASEC.
-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

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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Tóquio 2020: camas de papelão em Vila tem
finalidade sustentável e não para evitar sexo

A

Vila das Olimpíadas
de Tóquio terá 18.000
camas de papelão
para os atletas, com o intuito de evitar relações sexuais.
A medida é uma entre uma
série de ações da organização
para evitar a disseminação da
covid durante o evento. Às
vésperas dos jogos, Tóquio
registra recordes de casos da
doença em 6 meses e está
em estado de emergência.
As camas, apelidadas de
“anti-sexo”, suportam até
200 kg, mas não aguentam
movimentos bruscos. A organização do evento diz,
porém, que as camas são
feitas de papelão por uma
razão ecológica e com o intuito de serem recicláveis e
sustentáveis.
o entanto, o Comitê Olímpico Internacional fez declarações desincentivando o
sexo durante o evento. Além
disso, pediu que os atletas
“levem para casa” as camisinhas que receberem na vila,
e não as usem na Vila Olímpica. Serão distribuídas 160
mil camisinhas, como tradicionalmente acontece em
várias edições, desde 1988.
O manual olímpico explicita que os atletas da vila
devem observar medidas de
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distanciamento social e “evitar formas desnecessárias
de contato físico”. Os atletas
que desrespeitarem regras
estarão sujeitos a penalidades, como multas, desqualificação e até deportação.
O primeiro-ministro japonêe, Yoshihide Suga, tem defendido que as Olimpíadas de

Tóquio acontecerão de forma
“segura”, mesmo em meio à
pandemia. Porém, a cidade
enfrenta recordes no número
de casos de covid, e o 4º estado de emergência decretado,
em vigor até 22 de agosto. Os
jogos não terão a presença
de público para evitar a disseminação do vírus.

Além disso, a organização
do evento também anunciou
que distribuiria 150 mil preservativos durante o evento.
Claro que a distribuição é apenas precaução, e o desejo da
organização é que os atletas
não tenham nenhum contato
físico fora dos jogos. Foi pedido aos atletas para que eles

guardassem os preservativos
e levassem todos de volta para
casa ao fim das Olimpíadas.
Vale apontar que as camas em si não são novidade,
tendo sido anunciadas em
janeiro do ano passado com
fins de sustentabilidade.
Às vésperas do início dos
Jogos de Tóquio, o Comitê

Olímpico Internacional e as
autoridades japonesas ainda
buscam formas de minimizar
os riscos de contágio durante a
pandemia. A decisão de sediar
o evento sem público tão em
cima da hora se deu pelo fato
de o Japão ter, recentemente,
declarado estado de emergência por conta da Covid.

8

viral

Goiânia, 19 de Julho de 2021

Reprodução

“I may destroy you”: a série
que quebra vários padrões
A
rabella tem em torno
de 30 anos, vive em
Londres e tornou-se
uma estrela depois de publicar um romance no Twitter.
O título, “Crônicas de uma
millennial de saco cheio”,
já dá uma pista do perfil de
sua autora. Quando “I may
destroy you” (na HBO) começa, a protagonista está
tentando escrever o segundo livro, mas empaca numa
falta de foco irritante. A ação
transcorre entrecortada, aos
soluços. Arabella visita um
namorado na Itália, volta
para o apartamento que divide com amigos, aparece
sentada na privada, fuma
um baseado, abre e fecha o
computador sem conseguir
avançar no texto; atende a
uma ligação do editor e o
enrola com promessas de
um prazo que não vai cumprir. Por aí vai.
Só lá pelo fim do segundo
episódio, o espectador desavisado entende que essa não
é mesmo uma narrativa li-
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Anitta tem nome cotado
para indicação ao Grammy

near. Afinal, trata-se de uma
história contada por uma
millennial. Sua linguagem
está trançada a um modus
vivendi e espelha o espírito
do tempo. Os personagens
se comportam como quem
carece de uma dose caprichada de ritalina: “I may

destroy you” reflete a falta
de concentração que assola
o mundo contemporâneo.
Esse é o seu tema central —
embora ninguém se refira a
ele explicitamente.
Com esse trabalho inovador e pungente, Michaela
Coel (atriz, roteirista e codi-

retora) provavelmente ganhará muitos prêmios. Todos
eles serão merecidos. A série
(de 12 episódios de meia
hora) tem frescor, inteligência, enternece e fala ao coração. O principal motivo para
isso é a verdade empregada
por sua criadora. Não perca.

O site da Billboard publicou uma série de matérias
especiais sobre o Grammy
2022 nesta sexta (16/7) e
o nome da Anitta apareceu
em uma delas. A brasileira
é um dos nomes cotado
para possível indicação ao
Grammy de Artista Revelação. A Billboard colocou
Anitta entre os nomes “dentro do alcance”, o que quer
dizer que existe alguma possibilidade para que a nossa ”
girl from rio” seja indicada.
Apesar disso, os nomes
mais fortes para a categoria, na opinião do veículo,
seriam girl in red, Glass
Animals, The Kid LAROI,
Tate McRae, Arlo Parks,
Saweetie e, Olivia Rodrigo.

A divulgação dos singles
“Me Gusta” e “Girl From
Rio” colocou Anitta em
programas de TV de destaque nos Estados Unidos,
o que a tornou um pouco
mais conhecida. Além disso, “Me Gusta”, com Cardi
B, entrou na Billboard Hot
100 e “Girl From Rio” ficou entre as músicas pop
mais tocadas nas rádios
americanas. E não para
por ai a musa brasileira,
também, emplacou uma
música na trilha sonora
do filme “Velozes e Furiosos 9”, o que lhe rendeu
ainda sua primeira capa
na revista Billboard. Ela
apareceu ao lado de Vin
Diesel e Nicky Jam.

