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Anvisa libera estudos com 3ª dose de vacina
e com a “nova cloroquina” de Jair Bolsonaro
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deu aval para dois novos estudos clínicos: um deles para uma possível terceira dose da
vacina contra Covid da AstraZeneca e outro para testes que possam avaliar a segurança e eficácia de um remédio chamado proxalutamida. p4

Projeto “Férias no Parque”
oferece aulas gratuitas de esporte em Goiânia p2
Esta segunda-feira (19/7) foi o primeiro dia de suspensão do embarque prioritário no transporte coletivo da Grande Goiânia. Logo
no início da manhã, muitas aglomerações foram registradas no
Terminal Praça da Bíblia, em Goiânia. Com a revogação da medida,
agora, o passageiro pode usar o transporte a qualquer hora do dia.
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Carlos Bolsonaro ensaiou compra de sistema de espionagem
contra jornalísticas p4
/diariodoestado

Goiás: Polícia apreende 136 toneladas
de drogas ao longo de 2 anos e meio
Em dois anos e seis meses de serviço da atual gestão da SSP mais de 136
toneladas de drogas foram apreendidas. A quantidade de entorpecentes
apreendidos equivalem, aproximadamente, a 6 caminhões de eixo duplo p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Aglomerações marcam primeiro dia
após fim do embarque prioritário
E
sta
segunda-feira
(19/7) foi o primeiro dia de suspensão
do embarque prioritário no
transporte coletivo da Grande Goiânia. Logo no início
da manhã, muitas aglomerações foram registradas no
Terminal Praça da Bíblia, em
Goiânia. Com a revogação da
medida, agora, o passageiro pode usar o transporte a
qualquer hora do dia.
As plataformas das linhas
alimentadoras e do Eixo
Anhanguera, no Terminal Praça da Bíblia, concentravam
um grande volume de passageiros, que não mantinham
qualquer distanciamento social. Os ônibus também saiam
do terminal lotado, com passageiros em pé. A reportagem identificou apenas dois
funcionários na pista e não
havia orientação sobre distanciamento ou formação de fila.
O embarque prioritário
teve início no dia 23 de março desse ano. A restrição
destinada os horários de pico
da manhã – entre 6h e 7h30
– e da tarde – entre 16h45 e
18h15 – para os profissionais
dos serviços essenciais. Para
isso, esses usuários precisavam fazer um cadastro e
comprovar que trabalhavam
no serviço essencial.

Reprodução

Em março, 275 mil passageiros passavam pelos terminais da Grande Goiânia todo
dia. Com a medida de restrição nos horários de pico, a
demanda caiu 10%. Agora,
com o fim do decreto, expectativa é de que toda a rede
volte a receber quase 30 mil
usuários a mais por dia.
A justificativa para revogar
o decreto do embarque prio-

ritário foi a redução de casos
de Cobiv-19 e a diminuição
na taxa de mortalidade, além
das flexibilizações que Goiânia passou a adotar na última
semana com o novo decreto,
que liberou salas de cinema e
teatro. Mesmo assim, o governo deve monitorar a situação
do transporte e voltar a adotar
alguma medida de restrição se
houver aumento de casos.

Vale ressaltar que até às
14h23 desta segunda, o painel em tempo real da Secretaria de Saúde de Goiás mostrou que as UTIs destinadas
aos pacientes com Covid estavam com 84% de ocupação.
O RedeMob Consórcio informou que a RMTC continua
operando com 100% da frota
disponível, incluindo a frota
reserva e a extra. Em nota,

a empresa disse que mesmo
com toda frota operando nos
horários de pico, cumprindo a planilha operacional da
CMTC, com o fluxo concentrado de pessoas, pode ocorrer pontos de aglomeração.
Segundo o RedeMob Consórcio não houve problema
com as validações nos terminais e nos ônibus e o sistema Sitpass funcionou normalmente.

Projeto “Férias no Parque” oferece aulas gratuitas de esporte
A Prefeitura de Goiânia lançou na manhã desta
segunda-feira (19/7) o projeto ‘Férias no Parque’, que
oferece aulas gratuitas de
esporte. O evento ocorreu
no Parque Municipal Odilon
Soares e contou com a presença do prefeito da capital
goiana, Rogério Cruz, e do
secretário de Esportes da cidade, Álvaro Alexandre.
O projeto, realizado pela
Secretaria Municipal dos
Esportes, é destinado a
crianças, adultos e idosos
e oferece aulas coletivas
gratuitas para a comunidade. As atividades vão
desde iniciação esportiva
a brincadeiras e gincanas,
como queimadas, corrida

de saco, golzinho, paredão
e “mamãe da rua”. As atividades com os profissionais da pasta funcionam de
quarta-feira a domingo, das
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7h às 11h e das 16h às 20h.
O prefeito Rogério Cruz
esteve presente no evento
e destacou que é “fundamental para a sociedade

goianiense ter esse apoio do
poder público para a prática
esportiva. Além de cuidar da
população, com professores
qualificados e dedicados, é

importante também darmos
condições com a boa estrutura física que nossos parques possuem”, disse.
Para o secretário Álvaro Alexandre, o esporte
“transforma”. “Sempre digo
isso. E é acreditando nesse
propósito que vamos fazer
um esporte mais propositivo, inserindo cada vez
mais a comunidade e dando mais condições para os
professores ministrarem
aulas gratuitas ao público
interessado”, ressaltou.
“O Parque Odilon Soares,
o Parque da Vizinhança
e a Praça da Juventude
estão abertos para quem
gosta de esportes”, completa o secretário.
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Trabalho da
Guarda Civil
teve aumento de
230% desde o início da
pandemia
O presidente-comandante da Guarda Civil
Metropolitana de Goiânia, Wellington Paranhos
Ribeiro, foi o entrevistado
desta da live Prefeitura Digital. Com apresentação
da primeira-dama, Thelma Cruz, o programa tratou de projetos e de ações
específicas da GCM nesse
período de pandemia.
Segundo o presidente-comandante, os trabalhos da Guarda tiveram
aumento de mais de 230%
de março de 2020 até agora. “A pandemia já nos assola há mais de um ano e
não apenas na nossa Guarda, mas em várias outras
secretarias houve aumento
de trabalho. Nós tivemos
230% a mais de ocorrências no nosso serviço de
fiscalização nesse período”,
afirmou Paranhos.
Ele contou que uma
das diretrizes do prefeito Rogério Cruz foi que
a Guarda não apenas fiscalize ou cobre, mas que
conscientize a população.
“Com campanhas, blitzes
educativas, instrução mesmo”, conta o presidente-comandante, acrescentando que a GCM tem,
hoje, um total de 1283
agentes que colaboram
com as ações específicas
para o período de crise
sanitária, além de outros
projetos e programas.
Será o primeiro do Brasil. Está na Casa Civil da
Prefeitura de Goiânia e, em
breve, será publicado. “Trará muitos benefícios para
toda a população da capital”, declarou Paranhos.
Outra novidade anunciada pelo presidente-comandante da Guarda Civil
Metropolitana de Goiânia,
Wellington Paranhos Ribeiro, é que a GCM ganhará 50 novas viaturas nos
próximos dias. Conforme
Paranhos, a equipe sana,
esclarece e conscientiza
toda a população, em especial nas comunidades
com atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade em Goiânia.
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Polícia apreende mais de 136 toneladas
de drogas ao longo de 2 anos e meio em Goiás

E

m dois anos e seis meses de serviço da atual
gestão da Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP) mais de
136 toneladas de drogas foram apreendidas no estado.
A quantidade de entorpecentes apreendidos equivalem, aproximadamente, a
6 caminhões ‘truck’ de eixo
duplo com comprimento de
14 metros. De acordo com
Rodney Miranda, secretário
de Estado da Segurança Pública, além de demonstrar
um prejuízo para as organizações criminosas, as operações realizadas contribuem
para o restabelecimento da
segurança da população.
No primeiro semestre de
2021, as ações da secretaria fizeram sair de circulação
mais de 25 toneladas de entorpecentes. Neste período,
houve, ainda, aumento de
94% nas apreensões de cocaína no Estado, na comparação
com produtividade do mesmo
período do ano passado.
Entre os principais fatores
responsáveis pelo resultado
positivo está a maior liberdade
concedida pela atual gestão
do Governo do Estado às for-

Reprodução

ças policiais. Para o governador Ronaldo Caiado, as ações
adotadas contribuem para o
desmantelamento de associações criminosas que agiam
por anos no Estado. “Um
governante que se acovarda
diante das facções não tem
prerrogativa para governar. A
sociedade precisa que as forças de segurança tenham total
autonomia de ação”, destaca.

Ainda segundo o chefe do
Executivo estadual, o trabalho das forças de segurança
tem auxiliado na missão de
devolver Goiás aos goianos.
“Aqueles que se sentiam donos do pedaço, acima da lei
e que muitas vezes tinham a
prerrogativa de ameaçar as
estruturas de Estado, tiveram
por parte do Governo de Goiás a ação inteligente, articula-

da e eficiente, dentro daquilo
que a lei determina, mas sem
deixar que bandido crescesse e tomasse cada vez mais o
espaço do cidadão, que não
tinha tranquilidade para sair
de casa”, ressalta.
Uma das principais apreensões foi realizada por
equipes do Comando de
Operações de Divisas (COD),
da Polícia Militar (PMGO),

em fevereiro deste ano. Na
ocasião, os militares interceptaram um carregamento com aproximadamente
2,4 toneladas de maconha,
na zona rural da cidade de
Guapó. A droga era levada
em uma camionete de Ponta
Porã, no Mato Grosso do Sul,
até Brasília (DF). O veículo
usado na ação criminosa,
que possuía registro de rou-

bo, também foi apreendido.
Outro destaque foi a
apreensão de 3 toneladas
de maconha, por equipes
do 15º Batalhão da PMGO,
em Jataí, no Sudoeste Goiano. A droga estava em uma
camionete, escondida em
uma região de mata, próximo à GO-050. Os militares
descobriram o carregamento após o recebimento de
denúncia anônima. Um homem, que seria o responsável pelos entorpecentes,
foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia
Civil do município.
Durante a Operação Narco Brasil, realizada em junho
deste ano, as forças policiais
apreenderam em Goiás cerca de 1,6 tonelada de entorpecentes, além de 13 mil
unidades de drogas sintéticas – ecstasy e LSD). Foram
cumpridos diversos mandados de busca e apreensão
que culminaram na prisão
de 198 pessoas, além da
apreensão de armas e munições. A operação foi coordenada pelo Ministério da
Justiça e Segurança Pública
e realizada de forma simultânea em todo o País.

Governo do Estado começa pagamento de premiados na Nota Fiscal Goiana
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria da Economia, liberou, na última semana, o pagamento do sorteio
de número 50 da Nota Fiscal
Goiana, realizado no mês de
junho. A maioria dos que informaram a conta bancária
já recebeu o dinheiro. “Agora, o cidadão tem a garantia
de que, ao ser premiado, vai
receber”, reforçou o gover-

nador Ronaldo Caiado.
Todo mês é sorteado um
total de R$ 200 mil, divididos
entre 158 prêmios: um de R$
50 mil; três de R$ 10 mil; quatro de R$ 5 mil: 50 de R$ 1 mil
e 100 prêmios de R$ 500.
“É um programa que só
traz vantagens para aqueles
que adotam o hábito de pedir o CPF em qualquer compra, seja no supermercado,

na farmácia, na padaria”,
ressalta a secretária da Economia, Cristiane Schmidt.
Dados da Coordenação do
programa revelam que, dos
158 contemplados no sorteio
do dia 22 do mês passado, 52
receberam o pagamento, feito pela Secretaria da Economia. “Para receber, é preciso
acessar o site do programa
www.economia.go.gov.br/

nfgoiana e informar os dados
da conta bancária”, ressalta o
coordenador da Nota Goiana,
Leonardo Vieira de Paula.
Os ganhadores têm até 90
dias após a homologação do
sorteio para informar a conta pelo site do programa, por
meio do quadro premiações,
após login e senha. A homologação ocorreu no dia 29 de
junho, com a publicação dos

premiados. Depois desse período o contemplado perde
o direito ao prêmio.
Sorteio de julho
Os sorteios são mensais.
O próximo será no dia 29
de julho, e só precisa se inscrever quem ainda não tem
o cadastro na Nota Goiana.
Para contar pontos, basta
pedir o CPF na nota. Ao so-

mar R$ 100 reais em compras, o participante tem direito a um cupom eletrônico.
Outra vantagem do Programa Nota Fiscal Goiana é
que o inscrito também ganha
desconto no valor do IPVA,
entre 5% e 10%, proporcional
ao valor das notas fiscais acumuladas. E ainda ajuda o time
goiano do coração a ganhar
prêmios trimestralmente.
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Anvisa libera estudos com 3ª dose de vacina
e com “nova cloroquina” de Jair Bolsonaro

A

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) deu aval
nesta segunda-feira (19)
para dois novos estudos clínicos: um deles para uma
possível terceira dose da vacina contra Covid da AstraZeneca e outro para testes que
possam avaliar a segurança e
eficácia de um remédio chamado proxalutamida.
Segundo a Anvisa, o estudo sobre a eficácia de
uma terceira dose da AstraZeneca deve ser aplicado
em participantes do estudo
inicial da vacina no país, os
quais receberam duas doses
do imunizante, com quatro
semanas de intervalo.
Agora, a previsão é que
esse grupo receba uma terceira dose, com, intervalo de
aplicação de 11 a 13 meses
após a segunda. Os novos
testes devem envolver 10 mil
voluntários e ocorrer em cinco estados: Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio
Grande do Norte e São Paulo.
Serão incluídas pessoas
com 18 e 55 anos com maior
risco de exposição a uma infecção pelo novo coronavírus,
como profissionais de saúde.

Divulgação

Os testes não incluem gestantes e pessoas com doenças
pré-existentes, diz a Anvisa.
Ainda de acordo com a
agência, o aval corresponde
à chamada fase 3 do estudo,
quando é avaliada a eficácia.
A pesquisa deve ser randomizada, controlada e no modelo
simples-cego, em que parte o
voluntário não saberá se tomou vacina ou placebo. O ob-

jetivo desse modelo é auxiliar
na verificação dos resultados.
Após o fim da pesquisa, todos devem receber a vacina.
Proxalutamida
Além dos testes da terceira dose, a Anvisa também
aprovou nesta segunda um
estudo clínico de um remédio chamado proxalutamida, inicialmente testado

para cânceres como mama
e próstata e alvo de estudos
recentes para a Covid. O objetivo é verificar a eficácia do
remédio na redução da infecção causada pelo novo coronavírus e no processo inflamatório gerado pela doença.
Recentemente, o medicamento tem sido citado pelo
presidente Jair Bolsonaro
em entrevistas como possí-

vel nova aposta para a Covid
-em algumas ocasiões, a referência ocorre em conjunto
com outros medicamentos
já apontados como ineficazes em estudos para este
fim, caso da cloroquina.
“Tem uma coisa que eu
acompanho há algum tempo, e nós temos que estudar
aqui no Brasil. Chama-se
proxalutamida. Já tem uns

três meses que isso aí… Não
tá no mercado, é uma droga ainda em estudo, sendo
estudada”, disse neste domingo (18). Ele reconhece,
porém, que ainda não há
comprovação.
Como a Folha mostrou, a
aposta no medicamento também tem sido replicada por
grupos bolsonaristas. Ainda
não há, porém, estudos publicados em revistas de prestígio ou revisados por pares
que confirmem a eficácia.
De acordo com a Anvisa, o
estudo recém-aprovado será
patrocinado pela empresa
Suzhou Kintor Pharmaceuticals, que tem sede na China, e corresponde também
à fase 3, a última etapa de
testes clínicos. A ideia é avaliar a eficácia e segurança da
substância em voluntários
do sexo masculino com Covid leve a moderada.
Além do Brasil, onde devem participar 50 voluntários, os testes devem ocorrer em mais seis países:
Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México
e Estados Unidos. O número total de participantes
não foi divulgado.

Carlos Bolsonaro ensaiou compra de sistema de espionagem contra jornalísticas
O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) ficou
entre os assuntos mais comentados do Twitter neste
domingo (18). Alguns dos
principais jornais do mundo revelaram como repórteres, colunistas e editores
foram alvos de uma possível espionagem por meio
de um software criado por
uma empresa de Israel.
Pelo menos 180 profissio-

nais estavam em uma lista
obtida pela imprensa internacional e revela o interesse
de clientes em espionar os
telefones desses jornalistas.
O software Pegasus foi
criado pelo grupo NSO, de
Israel. De acordo com publicações como “The Washington Post”, “The Guardian” e
“Le Monde”, uma lista de até
50 mil números de telefone
pode ter sido alvo do siste-

ma nos últimos cinco anos.
Os documentos foram inicialmente obtidos pelas entidades Anistia Internacional e
a Forbidden Stories.
O filho do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) foi
levado ao centro do debate, pois, em maio, Carlos
ensaiou a compra do mesmo equipamento, segundo
reportagem publicada pelo
UOL. A licitação em questão

era a de nº 03/21, do Ministério da Justiça, no valor de
R$ 25,4 milhões.
O lobby feito pelo vereador abriu um racha entre
o Planalto e parte da inteligência brasileira. Pelo
menos 180 profissionais
estavam na lista obtida pela
imprensa internacional e
que revela o interesse de
clientes em espionar os telefones desses profissionais.

Goiás, Tocantins e DF, 20 de Julho de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

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

diariodoestadogo.com.br

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

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

ANO 12, Nº 2768
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
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
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DIÁRIO DO ESTADO
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

HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656

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,
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
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
te ,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

JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808

RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

VILA
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

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

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

------------------------------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
------------------------------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,
endas 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.

------------------------------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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Estados Unidos partem para o ataque e
culpam China por ataques cibernéticos
O
s Estados Unidos e
seus aliados acusaram a China, nesta
segunda-feira (19), de práticas desonestas no ciberespaço, inclusive por meio
de uma invasão massiva do
sistema de e-mails da Microsoft e outros ataques de
ransomware. Trata-se de
uma escalada dramática na
tentativa cada vez mais urgente do governo Biden de
evitar novos vazamentos.
Em um anúncio coordenado, a Casa Branca e governos de países da Europa e da
Ásia apontaram que o Ministério de Segurança do Estado
da China faz uso de ”hackers
criminosos
contratados”
para conduzir uma série de
atividades desestabilizadoras em todo o mundo para
lucro pessoal.
Um funcionário do governo também disse que a China
está por trás de um ataque
específico de ransomware
contra um alvo dos EUA que
envolveu um “grande pedido
de resgate”, e acrescentou
que os pedidos de resgate
chineses estão na casa dos
“milhões de dólares”.
A divulgação pública de
possíveis irregularidades chi-
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nesas representa uma nova
frente no plano do governo
Biden para afastar as ameaças cibernéticas que expuseram vulnerabilidades graves
nos principais setores americanos, incluindo energia e
produção de alimentos.
A extensão do envolvi-

mento chinês na contratação de redes criminosas para
invadir e extorquir dinheiro
em todo o mundo foi uma
surpresa para a Casa Branca,
disseram as autoridades.
“O que descobrimos de
realmente
surpreendente e novo aqui foi o uso de

hackers criminosos para
conduzir essa operação cibernética não sancionada e
realmente a atividade criminosa para ganho financeiro”,
disse um alto funcionário do
governo no domingo antes
do anúncio.
Na segunda-feira, o De-

partamento de Justiça anunciou que quatro cidadãos
chineses e residentes dos
EUA foram indiciados por
um grande júri federal em
San Diego por realizarem
“uma campanha para invadir
os sistemas de computador
de dezenas de empresas ví-

timas, universidades e entidades governamentais” nos
Estados Unidos e no exterior
entre 2011 e 2018.
Três dos indivíduos eram
oficiais do Departamento de Segurança do Estado de Hainan que estavam
“coordenando, facilitando
e gerenciando hackers de
computador” para que empresas de fachada agissem
em “benefício da China e de
seus instrumentos estatais
e patrocinados”, disse o departamento.
O outro indivíduo era um
hacker que supostamente
invadiu sistemas de computador usados por governos,
empresas e universidades
estrangeiras, criou malware
e supervisionou outros hackers. Cada um deles foi acusado de conspiração para cometer fraude e conspiração
para cometer espionagem
econômica.
“Essas acusações criminais mais uma vez destacam que a China continua
a usar ataques cibernéticos
para roubar o que outros
países fazem, em flagrante
desrespeito aos seus compromissos bilaterais e multilaterais”, disse a vice-pro-
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Emicida lança show completo de
“AmarElo Ao Vivo” em streaming

D

epois de lançar na Netflix o documentário
AmarElo - É Tudo Pra
Ontem, em dezembro do ano
passado, Emicida anunciou
mais uma novidade no streaming. O show completo, que
aparece na produção, está
disponível na plataforma.
O rapper lançou nesta
quinta-feira, 15, o registro
do evento realizado no Theatro Municipal de São Paulo,
em 2019. A apresentação do
álbum AmarElo contou com
participações de Pabllo Vittar, Majur, MC Tha, Drik Barbosa e Jé Santiago.
Com 1h40 de duração,
a produção conta com direção do cantor, Fred Ouro
Preto e produção de Evandro Fióti. Emicida também
disponibilizou, pela Laboratório Fantasma em parceria
com a Sony Music, o álbum
ao vivo da apresentação nos
aplicativos de música.
“Bem, esse passado que
insiste em não passar ainda nos mantém cuidadosos
numa rotina de distanciamento, máscaras, higieni-
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Anitta posa para edição
icônica de revista esportiva

zação constante e cuidado,
mas é impossível não comemorar a oportunidade de,
neste momento, retornar à
sala da casa de todo mundo (e no mundo todo) com
a turnê que a covid-19 nos
roubou”, disse o artista.

“Que possamos com essa
nova ‘invasão’ oferecer um
pouco da luz da esperança
que acende nossos olhos todas as manhãs. A turnê AmarElo está chegando na sua
cidade, mas, dessa vez, não
na casa de shows, nada disso,

nosso encontro vai ser na sua
casa. Oferecendo ao mundo
histórias de um Brasil teimoso, de vida e de sonhos, que é
grande demais pra ser engolido por qualquer momento de
tristeza. Continuemos teimosos e vivos!”, declarou.

Anitta é uma das famosas que ilustraram a edição
de 2021 da Sports Illustrated Swimsuit Issue. A
publicação, já considerada
icônica, é feita anualmente
pela revista norte-americana Sports Illustrated, e
sempre traz celebridades
importantes do mundo
usando roupas de banho.
Durante a entrevista, Anitta contou o segredo para se
sentir confiante em um maiô.
“Acho que [você só
precisa] parar de pensar
demais. Às vezes, pense
demais. Se você acha que
está incrível, ficará incrível. É tudo uma questão de
mentalidade”, declarou.
A cantora ainda falou

como é ser considerada um
símbolo de poder e confiança feminino e que isso
vem dela mesma. “Se eu
não pensar coisas incríveis
sobre mim, quem vai fazer
isso? Então, decidi ser essa
pessoa que me elogia. E é
isso. Não preciso de outras
pessoas para abraçar minha beleza ou minha personalidade. Serei aquela
que achará isso incrível.
“Você deve apenas procurar as coisas que ama em
si mesmo. Por exemplo, eu
não amo algumas coisas sobre minha aparência física
ou caráter, mas tento olhar
para o lado positivo e chamar a atenção para as partes
que acho que são as boas.

