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Duas escolas municipais de Goiânia foram premiadas no Prêmio Crianças Mais Saudáveis, que tem o intuito de promover práticas e há-
bitos de alimentação mais saudáveis nas instituições de Educação pelo país. Na quarta edição do projeto, foram contempladas as escolas 
municipais Juscelino Kubitschek de Oliveira e Professora Lousinha, que receberão R$35 mil reais para investir em alimentação saudável.

DIÁRIO DO ESTADO
Escolas da prefeitura de Goiânia ganham
prêmio por prática de alimentação saudável

Estados assumem 
compromisso de 
zerar emissão de 
carbono até 2050  p2 p3

Goiás libera R$ 165 milhões para financiar 
micro e pequenos empreendedores
O Conselho Deliberativo do Estado (CDE) aprovou na sua 363ª reunião para aná-
lise de cartas-consultas do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
-Oeste (FCO), 148 propostas de financiamento dos setores rural e empresarial.

p2

Num avanço para a agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, a 
Câmara aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que permite a priva-
tização dos Correios. Todas as sugestões de alteração na proposta foram 
rejeitadas e o texto segue para análise do Senado. O governo prevê 
privatizar a estatal centenária no primeiro trimestre do próximo ano.

Câmara dos Deputados 
aprova projeto que permite 
a privatização dos Correios  p4

p3
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Pesquisa-
doras da 
UFG moni-
toram car-
ga viral de 
Covid-19 
no esgoto 
de Goiânia
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Duas escolas munici-
pais de Goiânia foram 
premiadas no Prêmio 

Crianças Mais Saudáveis, 
que tem o intuito de pro-
mover práticas e hábitos de 
alimentação mais saudáveis 
nas instituições de Educação 
pelo país. Na quarta edição 
do projeto, foram contem-
pladas as escolas municipais 
Juscelino Kubitschek de Oli-
veira e Professora Lousinha, 
que receberão R$35 mil reais 
para investir em alimentação 
saudável nas instituições.

Com as escolas fechadas 
por conta da pandemia de 

Covid-19 e as aulas ocor-
rendo de forma remota, os 
professores que aderiram ao 
projeto tiveram que adaptar 
o desenvolvimento às novas 
tecnologias. Na Escola Mu-
nicipal Professora Lousinha, 
localizada no Residencial Ita-
maracá, os professores pla-
nejaram ações e atividades 
para a realização das cinco 
missões do projeto (Escolher 
opções nutritivas e variadas, 
Brincar ativamente, Esco-
lher beber água, Curtir as 
refeições juntos, Porcionar 
as refeições), propondo aos 
educandos atividades intera-

tivas, lúdicas e educativas, as 
quais pudessem ser realizar 
em casa com a família.

Alguns recursos propos-
tos foram disponibilizados, 
na instituição, no momento 
da entrega dos kits alimen-
tação da SME, aos respon-
sáveis, tais como mudas de 
hortaliça (horta escolar), 
avental para incentivar as 
crianças nas realizações de 
receitas saudáveis, cartazes 
e folders de receitas saudá-
veis. 150 crianças participa-
ram das gincanas.

Na Escola Municipal de 
Tempo Integral Juscelino Ku-

bitschek de Oliveira também 
houve a participação das fa-
mílias e o envolvimento de 
toda a comunidade escolar. 
Além das missões dadas no 
projeto, foi realizada a missão 
bônus e a missão final, que 
era a escrita do que foi reali-
zado no projeto. No desenvol-
vimento, alunos e familiares 
tiraram fotos e fizeram vídeos 
executando as atividades da 
gincana, todos de acordo com 
a Matriz Curricular das Ha-
bilidades Estruturantes, eixo 
norteador do ensino da rede 
municipal de Educação.

A premiação será inves-

tida em melhorias no refei-
tório para garantir que as 
crianças tenham um ambien-
te acolhedor e possam ter 
autonomia para alimentação 
saudável, criando hábitos de 
consumo consciente e im-
plementação de canteiros 
de horta escolar, para com-
plementar a merenda esco-
lar, incentivar os educandos 
ao consumo de hortaliças e 
construção de um refeitório 
multifuncional para os alu-
nos realizarem as refeições 
juntos em um ambiente am-
plo, com mesas e cadeiras 
adequadas à faixa etária.

Reprodução

O Sars-Cov-2 tem sido 
monitorado nas caixas 
residuárias de Goiânia 
por pesquisadoras da 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG), em projeto 
com parceria da Saneago. 
Desde maio deste ano, 
são coletadas amostras 
na Estação de Tratamen-
to do Esgoto (ETE) Doutor 
Hélio Seixo de Brito, por 
onde passam 70% do es-
goto gerado na capital.

A carga viral do Co-
vid-19 têm se mantido 
elevada, de acordo com 
as cientistas. Semanal-
mente, a concentração é 
analisada e os resultados 
são usados para prever 
queda ou aumento do 
número de casos de in-
fecção por coronavírus 
no município. A correla-
ção pode ser observada 
com dados clínicos, afir-
ma a professora da UFG e 
coordenadora do projeto, 
Gabriela Duarte.

Segundo o levan-
tamento, “não houve 
grande variação entre 
as semanas avaliadas, 
assim como não houve 
variação na média mó-
vel de 14 dias dos casos 
clínicos em Goiânia, no 
mesmo período”.

“Normalmente o pa-
ciente excreta o vírus 
pelo esgoto antes de re-
alizar o diagnóstico. No 
esgoto, a carga viral sobe 
primeiro do que nos 
dados clínicos. Então, 
monitorar a carga viral 
presente em águas resi-
duárias é uma maneira 
de planejar e nortear as 
ações de saúde pública”, 
afirma a professora.

“Nessas últimas três 
semanas observamos 
uma ligeira tendência de 
queda, mas ainda com a 
carga viral elevada. Não 
variou muito, o índice 
manteve-se alto, assim 
como os dados clínicos 
em Goiânia”, disse a pes-
quisadora Geovana de 
Melo Mendes.

Escolas da prefeitura de Goiânia ganham 
prêmio por prática de alimentação saudável

A Prefeitura de Goiânia, 
em mais uma demonstra-
ção de transparência na 
gestão pública, recebe selo 
de participante do Progra-
ma Nacional de Preven-
ção à Corrupção (PNPC). O 
programa é uma proposta 
executada pela Rede de 
Controle nos Estados junto 
à Controladoria-Geral da 
União (CGU) e pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
Na capital, é coordenada 

pela Controladoria-Geral 
do Município (CGM).

O sistema e-Prevenção é 
uma ferramenta que auxilia 
o gestor na implantação de 
práticas que aprimorem a 
integridade da organização. 
A adesão do município ao 
programa se deu no início 
deste mês com o lançamen-
to do selo para os entes par-
ticipantes. Isabela Vicheti, 
ouvidora-geral do municí-
pio, explica que isso propi-

cia transparência quanto às 
informações da gestão no 
âmbito de ética, integridade 
e combate à corrupção.

Segundo Isabela, a dis-
ponibilização à comunida-
de permite “que ela exerça 
o controle social, o que é 
fundamental para estimu-
lar os agentes governamen-
tais a adotarem práticas de 
gestão corretas, além de 
inibir desvios e abusos com 
os recursos públicos”.

O prefeito da capital, 
Rogério Cruz, ressalta que 
a adesão ao PNPC com-
plementa os atos que nor-
teiam a gestão. “Todas as 
ações que visam aumentar 
a transparência devem ser 
ampliadas no município. 
Nossa gestão tem como foco 
o cuidado com as pessoas e 
estas ferramentas vão nos 
auxiliar na implantação de 
práticas que resguardem o 
dinheiro dos contribuintes.”

Como funciona?
A metodologia do pro-

grama consiste na análise 
de cinco mecanismos, sen-
do eles prevenção, detec-
ção, investigação, correção 
e monitoramento. Cada um 
é associado a um conjunto 
de práticas, normativos, 
documentos e atividades 
nos níveis operacionais, 
contribuindo para que o 
gestor tenha mais seguran-
ça em suas decisões.

Goiânia recebe selo do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção
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O Conselho Delibera-
tivo do Estado (CDE) 
aprovou na sua 363ª 

reunião para análise de cartas-
-consultas do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO), realizada 
nesta quarta-feira (04), 148 
propostas de financiamento 
dos setores rural e empresa-
rial, que somam a ordem de 
R$ 165,659 milhões.

Por determinação do go-
vernador Ronaldo Caiado, 
os recursos são distribuídos 
para atender micro e peque-
nos empresários, principal-
mente, das regiões menos 
desenvolvidas. “Buscamos 
uma distribuição correta do 
FCO, para que esse dinheiro 
fosse mais bem dividido. An-
tigamente, o fundo era para 
contemplar quatro ou cinco 
pessoas. Agora, a prioridade 
é atender os 62 municípios 
mais humildes de Goiás”, ga-
rantiu o chefe do Executivo.

Do montante total, R$ 
24,250 milhões contemplam 
o setor empresarial, que vai 
destinar os 10 financiamen-
tos aprovados para aquisi-
ção de equipamentos, obras 
civis e capital de giro, o que 
também deve gerar 130 em-

pregos diretos. Já 138 pro-
dutores rurais receberão R$ 
141,659 milhões para aquisi-
ção de equipamentos e ma-
téria-prima, construção civil, 
implantação de usina foto-
voltaica, correção de solo e 
pastagem, com previsão de 
criar 575 vagas de trabalho.

Seguindo a nova priori-
dade do Governo de Goiás 
para priorizar financiamentos 

de mini a pequeno-médios, 
86,48% das cartas aprovadas 
pelo CDE/FCO contemplam 
empresas e produtores rurais 
de mini (01), pequeno (69) e 
pequeno-médio (58) portes. 
Enquanto apenas 20 empre-
endimentos de médio porte 
tiveram cartas aprovadas e 
nenhum produtor rural ou 
empresário de grande porte 
foram beneficiados.

De acordo com o titular 
da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
José Vitti, a preferência por 
aprovar cartas de empreen-
dimentos de menores portes 
possibilita a pulverização de 
crédito, o que permite que 
mais produtores rurais e em-
presários sejam beneficia-
dos pelo financiamento.

“É apoiando o pequeno 

empresário e o pequeno pro-
dutor rural que vamos ajudar 
na retomada da nossa econo-
mia. O FCO é uma ferramenta 
importante para fortalecermos 
a geração de empregos e de 
renda”, comentou José Vitti.

Força aos pequenos
O crédito auxilia principal-

mente os pequenos empre-
endimentos na retomada dos 

danos causados pela pan-
demia. O empresário Adriel 
Marcos contratou financia-
mento, em fevereiro de 2021, 
para compra de máquinas 
para sua empresa que fabrica 
e instala tratamento acústico 
para indústrias e comércios. 
Segundo ele, o processo de 
recuperação foi rápido.

“Utilizamos todo o cai-
xa de reserva que tínhamos 
para honrar as contas e não 
demitir nossa equipe, por 
isso da necessidade de re-
correr ao FCO para a compra 
de equipamentos”, lembra o 
empresário. “Recuperamos 
o prejuízo da pandemia já 
após cinco meses da mo-
dernização de nossos equi-
pamentos. Sem este recurso 
dificilmente teríamos cresci-
do e superado a paralisação 
mais severa da pandemia”.

Outra vantagem do FCO é 
a agilidade para quem real-
mente precisa. Adriel também 
conta que ficou impressiona-
do com a facilidade para ade-
rir ao programa. “Assim que 
entreguei toda documenta-
ção foi muito simples a apro-
vação e pagamento. Muito 
rápido, descomplicado, fiquei 
impressionado”, pontua.

A presidente de honra da 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordena-
dora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS), primeira-
-dama Gracinha Caiado, 
usou as redes sociais nesta 
quinta-feira (5) para anun-
ciar o local de realização da 
edição de 2021 do Natal do 
Bem. No final deste ano, os 
goianos vão poder conferir 
toda a magia natalina dire-
tamente do Centro Cultural 
Oscar Niemeyer (CCON).

A programação de Natal, 
que ocorre tradicionalmente 
na Praça Cívica, terá o local de 
realização alterado devido às 
obras do BRT, na região cen-
tral de Goiânia. “Por isso, deci-
dimos mudar um pouco o ce-
nário, mantendo, é claro, toda 
a magia e os encantos dessa 
época do ano! Com o apoio de 
todo o Governo de Goiás, da 
OVG, e neste ano, em espe-
cial, da Goiás Turismo, vamos 
preparar um natal maravilho-
so para as famílias goianienses 

e goianas!”, anunciou Graci-
nha nas redes sociais.

A mudança de local foi 
discutida durante reunião na 
manhã desta quinta entre a 
primeira-dama, a equipe da 
OVG e o presidente da Goiás 
Turismo, Fabrício Amaral. Em 
vídeo gravado após a reunião, 
no próprio Centro Cultural, o 
titular comemorou a decisão. 
“A gente recebe com muito 
alegria essa notícia. Devolver 
esse espaço para a população 
com segurança e acessibilida-

de foi uma determinação do 
governador Ronaldo Caiado. 
Vamos fazer uma festa linda”, 
afirmou. “Vai ser o Natal mais 
lindo que vocês já viram”, 
completou a primeira-dama 
Gracinha Caiado.

Natal do Bem
O Natal do Bem promove 

momentos de solidariedade 
na data mais especial do ano. 
Sinônimo de diversão para as 
famílias goianas, neste perí-
odo de celebração, o evento 

organizado pela OVG conta 
com uma programação espe-
cial, cheia de luzes e cores.

A festa acontece em duas 
etapas. A primeira delas é a 
transformação da Praça Cívi-
ca em um grande cenário na-
talino. Neste ano, no entanto, 
chega a vez da arquitetura 
do mestre Niemeyer receber 
o brilho do Natal e encantar 
goianos e goianas de todas 
as idades. O espaço vai con-
tinuar aberto ao público com 
atividades gratuitas para re-

ceber os visitantes.
Além da decoração nata-

lina e programação especial, 
a OVG também realiza, ao 
longo do mês de dezembro, 
a distribuição de brinquedos 
para crianças nos 246 muni-
cípios goianos. São distribu-
ídos milhares de carrinhos, 
bonecas, bolas de futebol e 
vôlei, que ajudam a garantir o 
direito de brincar e um Natal 
com mais dignidade e alegria 
para as famílias em situação 
de vulnerabilidade social.

Reprodução

Confirmado Natal do Bem 2021 e será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Estado de Goiás libera mais de R$ 165 milhões 
para financiar micro e pequenos empreendedores
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Num avanço para a 
agenda do ministro 
da Economia, Paulo 

Guedes, a Câmara aprovou 
nesta quinta-feira o projeto de 
lei que permite a privatização 
dos Correios. Todas as suges-
tões de alteração na proposta 
foram rejeitadas e o texto se-
gue para análise do Senado. 
O texto foi aprovado por 286 
votos a favor e 173 contra. 
O governo prevê privatizar a 
estatal centenária no primei-
ro trimestre do próximo ano.

A intenção do Ministério 
da Economia é se desfazer 
de 100% do capital da em-
presa. O projeto de lei per-
mite vender o controle da 
companhia integralmente, 
no formato de um leilão tra-
dicional. Ou seja, leva a em-
presa quem der mais.

O relator do projeto, de-
putado Gil Cutrim (Republi-
canos-MA), incluiu no seu 
texto um trecho que prevê 
a estabilidade de 18 meses 
para funcionários da estatal 
após a venda da empresa.

Além dessa medida, o 
texto estabelece as diretrizes 
para um Programa de De-
missão Voluntária (PDV). Os 
funcionários que desejarem 
poderão pedir demissão após 

180 dias da privatização.
Com isso, ele teria direito 

à manutenção de plano de 
saúde por um ano, mesmo 
período em que receberia 
uma indenização. O funcio-
nário também poderia pas-
sar por um programa de re-
qualificação para se preparar 
para o mercado de trabalho.

O projeto cria ainda uma 
tarifa social, “para aten-
dimento aos usuários que 
não tenham condições eco-

nômicas de custear o servi-
ço”. Os detalhes dessa tari-
fa não foram definidos.

O comprador levará os ati-
vos e passivos dos Correios. O 
modelo difere dos planos para 
a Eletrobras e do que foi feito 
na BR, ex-subsidiária da Petro-
bras, baseados em operações 
no mercado de capitais.

Para garantir a universa-
lização do atendimento, a 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) será 

transformada em Agência 
Nacional de Comunicações 
(Anacom), que passará a re-
gular também os serviços 
postais. Isso está previsto no 
projeto aprovado na Câmara.

Passivo de R$ 13 bi
Um estudo do BNDES cal-

culou que a empresa tem pas-
sivo de R$ 13 bilhões. O ativo 
circulante e não circulante so-
mam R$ 14 bilhões, segundo 
o último balanço dos Correios. 

O governo ainda não tem va-
lor previsto para a privatiza-
ção, que dependerá do edital 
e de avaliação mais profunda 
das contas da estatal.

A Constituição diz que 
compete à União “manter o 
serviço postal e o correio aé-
reo nacional”. Por isso, junto 
com a venda do controle dos 
Correios, o governo irá fazer 
uma concessão do serviço 
postal, regulando por meio 
da Agência Nacional de Co-

municações tarifas, tempo 
de entrega e outras exigên-
cias para os futuros contro-
ladores da empresa.

A proposta aprovada na 
Câmara ainda estabelece a ex-
clusividade na distribuição de 
carta e de outros objetos pos-
tais “universais” para a nova 
empresa por até cinco anos.

O projeto da Câmara de-
fine a obrigação do atendi-
mento a regiões remotas 
e os serviços de interesse 
social, como a carta social. 
Além disso, proíbe o fecha-
mento de agências que ga-
rantam a prestação do servi-
ço postal universal em áreas 
remotas do país, conforme 
regulamentação posterior.

O serviço de encomendas 
não será regulado. O serviço 
de entrega de correspon-
dência é usado, por exem-
plo, para distribuição de con-
tas. Os Correios arrecadaram 
cerca de R$ 5,5 bilhões com 
essa atividade ano passado. 
Com encomendas, a receita 
chegou a R$ 11 bilhões.

Para o governo, há uma 
incerteza quanto à autossu-
ficiência e capacidade de in-
vestimentos futuros por par-
te da estatal, o que reforça a 
necessidade da privatização. 

Divulgação

Correios: Câmara aprova projeto que permite 
a privatização e texto segue para o Senado

Estados e municípios brasi-
leiros assumiram nesta quar-
ta-feira (4) o compromisso de 
zerar a emissão de carbono 
até 2050. A adesão acontece 
no âmbito da “Race to Zero”, 
campanha global das Orga-
nização das Nações Unidas 
comprometida com recupera-
ção econômica verde, resilien-
te e sem carbono e em alcan-
çar emissões líquidas zero até 
o meio do século. 

O objetivo é limitar o au-

mento da temperatura global 
a 1,5 grau. Já firmaram o com-
promisso Minas Gerais, São 
Paulo, Pernambuco e Pará. 
Juntos, esses Estados repre-
sentam 33% das emissões de 
brasileiras. Nesta quarta-feira, 
os Estados do Amazonas, Es-
pírito Santo, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Paraná formalizaram o pedido 
de adesão à campanha. 

Somados, os dez Estados 
representariam 48% do total 

de emissões de gases de efei-
to estufa do Brasil e mais de 
50% do PIB brasileiro. O anún-
cio dos Estados e municípios 
que aderiram à campanha foi 
feito no evento “Fechando o 
Ciclo de Ambição com a Cor-
rida ao Zero no Brasil.

No evento, Peter Wilson, 
embaixador do Reino Unido 
no Brasil, destacou a impor-
tância de Estados, municípios 
e empresas assumirem o 
compromisso. “A possibilida-

de de zerar as emissões é real. 
Vocês demonstraram isso. 
Isso é essencial para evitar 
crescimento de mais 1,5 grau. 
Hoje, vocês mostram como 
podemos atingir esse objeti-
vo-chave em todo o planeta”.

O presidente designado da 
COP26, conferência da ONU 
para mudanças climáticas, 
Alok Sharma, destacou em 
seu discurso no início do even-
to a importância de que todos 
os países se unam, firmem 

compromissos e tomem me-
didas para limitar o aumento 
da temperatura global. 

Ao se dirigir aos governa-
dores brasileiros que acom-
panhavam o evento de forma 
presencial e virtual, Sharma 
pediu que eles determinem 
compromissos ambiciosos e 
confirmem que vão atingir a 
redução zero até 2050. Tam-
bém disse ser importante 
que os planos traçados pelos 
governos e prefeituras deta-

lhem como será a adaptação 
à mudança climática, que já 
está acontecendo.

“Essa é uma oportunidade 
de crescimento. Às vezes, exis-
te uma visão de que não há 
relação entre preservar a na-
tureza e desenvolver a econo-
mia, mas isso não é verdade. 
No Reino Unido, nos últimos 
30 anos, crescemos nossa 
economia em 8% e consegui-
mos, ao mesmo tempo, redu-
zir nossas emissões em 40%. 

Estados e municípios assumem compromisso de zerar emissão de carbono até 2050



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
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: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466

NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 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 re-
visada 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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado 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 pro-
posta 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 óti-
mo acabamento e estru-
tura 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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, 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 ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem 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 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa avae 
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 dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia 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 PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER 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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica 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 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco 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 – 
(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, bran-
quinha, 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, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa 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 comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na t morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
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