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Em seu discurso na abertura da sessão do plenário desta quarta-feira (8), o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), afirmou que “ninguém fechará” a Corte e que o desprezo a decisões judicias por parte de chefe de qualquer poder configura em 
crime de responsabilidade. A fala de Fux ocorre no dia seguinte ao discurso do presidente Jair Bolsonaro fez ameaças golpistas.

DIÁRIO DO ESTADO
Luiz Fux diz que ninguém fechará o 
STF e que Bolsonaro cometeu crime 

Goiânia solicita 
crédito extra de 
R$ 30,2 milhões 
para Saúde  p2 p3

Governo de Goiás investe na forma-
ção de crianças, jovens e adultos
O governo estadual tem investido em programas que possibilitam o acesso de 
jovens, adultos e idosos a turmas de alfabetização e que estreitam a atuação 
com os municípios, responsáveis pelas etapas da Educação Básica.

p4

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou diversas manifestações em ro-
dovias federais nesta quarta-feira (8), com caminhões bloqueando as vias. 
Informações preliminares dão conta conta que a pauta dos protestos é o 
impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Há registro 
de manifestações nas BRs que passam por Itumbiara, Mineiros, Campo 
Alegre de Goiás, Porangatu e Santa Rita do Araguaia.

Polícia Rodoviária registra 
bloqueios de caminhonei-
ros em cinco rodovias  p2
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A Prefeitura de Goiâ-
nia enviou à Câmara 
Municipal de Goiâ-

nia projeto de lei que prevê 
abertura de crédito adicio-
nal extraordinário de R$ 
30,2 milhões para a Saúde. 

A justificativa da Prefei-
tura de Goiânia é que a pan-
demia há “ápice do período 
da pandemia” de caratér 
“emergencial”. Após a leitura 
do projeto, o vereador Thia-
lu Guiotti (Avante) chegou a 
pedir vista do projeto, mas 
foi orientado pelo presiden-
te da Câmara, Romário Poli-
carpo (Patriota), que o pro-
jeto foi apenas entregue e 
ainda deve tramitar na casa.

CRÍTICAS AO PEDIDO
Anselmo Pereira (MDB) 

criticou o fato de a prefeitura 
não ter avisado à liderança e 
vice-liderança sobre envio 
do projeto à Câmara.

“Acho que [a Prefeitura] 
deve dizer: ‘preparem que 
devemos enviar projeto’. 
Não temos nada contra. Essa 
matéria já estava veiculada 
nos jornais. Cabe a nós fa-
zer com que as coisas sejam 
claras na nossa Casa e que 
tenhamos força e conheci-
mento para justificar”, disse.

Mauro Rubem (PT), que 
é presidente da Comissão de 

Saúde da casa, disse ter sido 
surpreendido pelo acrésci-
mo de R$ 30 milhões pela 
Prefeitura. “Será que é pagar 
contratação de vacina? A Pre-
feitura tem servidor para isso. 
Mas estão sem data base, em 
quantidade pequena”, criti-
cou. Thialu Guiotti ainda apon-
tou que dentro do projeto há 

destinações para a Cultura, 
Governo e Infraestrutura.

“Não estamos contestando 
a destinação, mas o projeto 
demonstra R$ 30 milhões para 
a Saúde, mas tem R$ 4 milhões 
para a Cultura, mais de R$ 2 
milhões para Secretaria de 
Governo, mais de R$ 1 milhão 
para Infraestrutura. O nosso 

pedido é para seja colocado de 
maneira clara e objetiva a des-
tinação dos recursos”, diz.

DEFESA DO PEDIDO
O líder do prefeito na casa, 

Sandes Jr (PP) avalia que o 
projeto é claro em dizer que a 
aplicação será feita para con-
ter a pandemia em Goiânia.

“A pandemia é mundial, 
não tem como fazer orça-
mento exato para a Covid-19. 
No orçamento de quase R$ 
6 bilhões deste ano, a Pre-
feitura está pedindo R$ 30 
milhões para a Secretaria de 
Saúde para ser aplicado no 
combate à doença. Por si só 
se justifica”, aponta.

Reprodução

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) registrou di-
versas manifestações em 
rodovias federais nesta 
quarta-feira (8), com ca-
minhões bloqueando as 
vias. Informações prelimi-
nares dão conta conta que 
a pauta dos protestos é o 
impeachment de minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Há registro 
de manifestações nas BRs 
que passam por Itumbia-
ra, Mineiros, Campo Ale-
gre de Goiás, Porangatu e 
Santa Rita do Araguaia.

A PRF informou que 
está nos pontos de mani-
festação “acompanhando 
e monitorando as movi-
mentações” e negociando 
para liberação total da via. 
Ao Mais Goiás, o presiden-
te do Sindicato dos Trans-
portadores Autônomos de 
Carga de Goiás (Sinditac), 
Vantuir Rodrigues, negou 
que essas manifestações 
tenham ligação com a ca-
tegoria. Conforme apu-
rado pela reportagem, 
empresários do agrone-
gócio estariam à frente 
dos protestos contra os 
ministros do STF.

BLOQUEIO EM GO
Um grupo de cami-

nhoneiros bloqueou um 
trecho da GO-020, no sen-
tido Goiânia-Bela Vista, na 
tarde desta quarta-feira 
(8). O bloqueio, segundo 
informações preliminares, 
ocorre na altura do km-43. 
O Mais Goiás apurou que 
os manifestantes estão im-
pedindo a passagem até de 
veículos de carga perecível, 
liberando somente peque-
nos carros. Movimento 
não tem ligação com a clas-
se dos caminhoneiros.

A Polícia Rodoviária 
Estadual informou que 
já havia sido acionada 
sobre o caso e estava a 
caminho para verificar a 
ocorrência. Informações 
de testemunhas dão con-
ta de que o grupo estaria 
bloqueando a passagem 
de todos os veículos pe-
sados, incluindo aqueles 
com carga perecível.

Goiânia solicita crédito extra 
de R$ 30,2 milhões para Saúde

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, sancionou, 
na tarde desta quarta-feira 
(8/9), lei que institui o Dia de 
Combate à Intolerância Reli-
giosa. A solenidade aconte-
ceu no Paço Municipal com 
a presença de lideranças 
religiosas de diferentes ma-
trizes. O texto de autoria da 
vereadora Aava Santiago 
visa o respeito e proteção à 
pluralidade, colocando o dia 
21 de janeiro como parte do 
Calendário Municipal Oficial 
de Eventos da capital.

Em seu pronunciamento, 
Rogério Cruz classificou a 
intolerância religiosa como 
tema inaceitável por ferir 
o respeito ao outro, assim 
como à sua fé. “Cada um 
tem direito à sua própria 
crença, a seguir aquilo no 

que acredita. Como repre-
sentante do Poder Público, 
é meu dever assegurar que 
esse direito seja exercido em 
sua plenitude”, frisou. Ainda 
segundo o líder do Executi-
vo, “o respeito independe da 
fé ou da cultura do outro”.

Dirigindo-se às lideran-
ças religiosas ali presentes, 
o prefeito da capital pon-
tuou a possibilidade con-

creta de que cada um tenha 
passado por situações de in-
tolerância, ainda que em di-
ferentes graus. “Algo que, a 
meu ver, é inadmissível, in-
clusive sob o ponto de vista 
da própria religião. Se não 
quero o mal para mim, por 
que direcioná-lo ao outro? 
Por que ser intolerante?”. 

“O diferente também é 
alguém, o reflexo da multipli-

cidade que é a cultura huma-
na”, destacou Watusi Santia-
go, yalorixá que representou 
as lideranças religiosas em 
seu pronunciamento. Agre-
dida fisicamente em 2015 
devido às vestimentas ca-
racterísticas do candomblé, 
colocou a lei como validação 
do direito inviolável à cren-
ça. “Que consigamos educar 
para o amor e respeito, vis-

lumbrando uma sociedade 
diversa e livre”, finalizou.

O Disque Direitos Huma-
nos (Disque 100) recebe, a 
cada 15 horas, uma denún-
cia de atos de intolerância 
religiosa. A estatística foi le-
vantada pela vereadora Aava 
Santiago, autora do projeto. 
Frisando que a fé jamais 
deve justificar a perseguição, 
a parlamentar salientou “o 
compromisso de incentivar 
a cultura de proteção à plu-
ralidade religiosa, o respeito 
a todas as manifestações e 
o direito de culto garantido 
pelos agentes públicos”.

Ainda segundo ela, “é 
triste que, em pleno sécu-
lo XXI, quando poderíamos 
apenas falar sobre promo-
ção de direito, ainda precisa-
mos combater retrocessos”. 

Rogério Cruz institui Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa
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Dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de 
Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua) indicam que, 
em 2019, 11 milhões de pes-
soas com 15 anos de idade ou 
mais eram analfabetas no Bra-
sil. Esse total, que correspon-
dente a 6,6% da população, 
demonstra que a erradicação 
do analfabetismo continua 
sendo um dos principais desa-
fios da Educação brasileira.

Movidos pelas metas do 
Plano Nacional de Educação, 
estados e municípios têm bus-
cado estratégias para garantir a 
alfabetização na idade certa e 
combater o analfabetismo en-
tre crianças, jovens e adultos.

Em Goiás, o governo es-
tadual tem investido em 
programas que possibilitam 
o acesso de jovens, adultos 
e idosos a turmas de alfa-
betização e que estreitam a 
atuação com os municípios, 
responsáveis pelas primeiras 
etapas da Educação Básica.

IDADE CERTA
Em agosto deste ano, o 

governador Ronaldo Caiado 
sancionou a lei de criação 
do Programa em Regime de 
Colaboração pela Criança Al-
fabetizada, o AlfaMais Goiás.

Desenvolvido pelo Gover-
no do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação (Seduc), o programa 
AlfaMais Goiás visa a redução 

dos índices de alfabetização 
incompleta e letramento in-
suficiente entre as crianças 
matriculadas nas redes públi-
cas de ensino. Também obje-
tiva assegurar a alfabetização 
completa nos anos iniciais da 
Educação Básica.

Para que isso seja possí-
vel, Estado e municípios tra-
balharão juntos na execução 
de ações voltadas a profes-
sores e estudantes da Educa-
ção Infantil e 1º, 2º e 5º anos 
do Ensino Fundamental.

Ao Governo de Goiás cabe-
rá a disponibilização de recur-
sos técnicos e financeiros para 

a execução do programa.
Prefeituras serão respon-

sáveis pela adesão e pela im-
plementação das iniciativas.  
A previsão é de que, após a 
implementação do AlfaMais 
Goiás nas escolas, cerca de 
200 mil estudantes e 8 mil 
profissionais da Educação 
nos 246 municípios goianos 
sejam impactados.

AÇÕES ALFAMAIS
As primeiras ações do Alfa-

Mais Goiás, que deve ser lan-
çado oficialmente em novem-
bro deste ano, começaram 
a ser executadas pela Seduc 

nos meses de junho e agosto 
deste ano. Por meio da trans-
missão de webinários forma-
tivos, as equipes têm abor-
dado temáticas relacionadas 
aos desafios e perspectivas 
da Alfabetização em Goiás e 
possibilitado a formação de 
educadores e alfabetizadores 
da rede pública de ensino.

As avaliações de fluência 
em leitura, previstas pelo 
AlfaMais Goiás, também já 
estão sendo aplicadas em 
alunos das redes estadual 
e municipal de Educação. 
Por meio de um aplicativo, 
desenvolvido pelo Centro de 

Políticas Públicas e Avaliação 
da Educação da Universidade 
Federal de Juiz de Fora (CAEd/
UFJF), cerca de 70 mil estu-
dantes terão seu nível de lei-
tura e escrita avaliados até o 
próximo dia 10 de setembro.

De acordo com a gerente 
de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental/Anos Iniciais 
da Seduc, Carla Mendonça, 
a avaliação vai trazer para os 
municípios um diagnóstico 
de como as crianças estão, 
como elas voltaram das aulas 
não presenciais, possibilitan-
do que a equipe pedagógica 
do município já comece a de-

senvolver ações, para quan-
do o programa AlfaMais che-
gar, o professor já saber onde 
trabalhar de forma pontual a 
aprendizagem das crianças.

ALFABETIZAÇÃO
Visando garantir a alfabe-

tização de jovens, adultos e 
idosos em situação de vulne-
rabilidade em Goiás, o Go-
verno de Goiás, por meio da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e Gabinete de Políticas 
Sociais, desenvolveu o proje-
to Alfabetização e Família.

A ação visa alfabetizar 
jovens, adultos e idosos em 
situação de vulnerabilidade 
social que não tiveram chance 
de aprender a ler, escrever e a 
fazer cálculos básicos. A meta 
é alfabetizar pessoas para que 
elas tenham condições de in-
gressar em turmas da Educa-
ção de Jovens e Adultos (EJA).

Segundo a superintenden-
te de Modalidades e Temáti-
cas Especiais da Seduc, a ideia 
é alfabetizar os estudantes 
destas faixas etárias enxer-
gando a alfabetização como 
algo que vai além da simples 
decodificação dos códigos 
linguísticos. “É ensinar dentro 
de um contexto. Se o aluno 
traz a palavra milho, mandio-
ca, arroz, feijão, couve, eu vou 
pegar essas palavras e colocar 
dentro de um contexto da 
vida real, do contexto social”, 
afirmou a superintendente.

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) comemorou 
na manhã desta quarta-fei-
ra (8/9) o resultado recor-
de da abertura de 23.270 
novos CNPJs em Goiás de 
janeiro a agosto. “Vamos 
entregar Goiás entre os 
melhores do País do ponto 

de vista social, de geração 
de emprego e de renda. Ba-
temos o recorde em aber-
tura de empresas de janei-
ro a agosto de 2021, com 
23.270 novos CNPJs. Esse é 
o melhor resultado dos últi-
mos cinco anos.”

Os dados apresentados 

em levantamento elabo-
rado pela Junta Comercial 
do Estado de Goiás (Juceg) 
ganharam destaque nas 
redes sociais do demo-
crata. “Um levantamento 
da Juceg apontou que são 
6.721 empresas a mais na 
comparação com mesmo 

período de 2020. Somen-
te em agosto foram 2.984 
CNPJs criados, o segundo 
melhor resultado do ano”, 
publicou Caiado.

De acordo com o gover-
nador, o resultado veio pelo 
trabalho do Estado para 
agilizar o processo de aber-

tura de empresas. “E mais. 
Acabamos com a burocracia 
na hora de abrir um negó-
cio. Goiás está no topo do 
ranking quando se avalia o 
tempo para abertura de no-
vos negócios, com apenas 
um dia e uma hora para aná-
lise de processos.”

Continuou Caiado: “Che-
gou ao fim aquela história 
de que Goiás não era um Es-
tado seguro pra se investir. 
Com seriedade e transpa-
rência temos mostrado que 
o empresário pode confiar 
no potencial de crescimen-
to do nosso Estado”.

Reprodução

“Vamos entregar Goiás entre os melhores na geração de emprego”, diz Caiado

Alfabetização: Governo de Goiás investe 
na formação de crianças, jovens e adultos
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Em seu discurso na aber-
tura da sessão do ple-
nário desta quarta-feira 

(8), o ministro Luiz Fux, pre-
sidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), afirmou que 
“ninguém fechará” a Corte 
e que o desprezo a decisões 
judicias por parte de chefe de 
qualquer poder configura em 
crime de responsabilidade.

A fala de Fux ocorre no 
dia seguinte ao discurso do 
presidente Jair Bolsonaro 
que, na terça-feira (7), duran-
te as manifestações do 7 de 
setembro em favor do gover-
no e de pautas antidemocrá-
ticas, fez ameaças golpistas 
e afirmou que não vai mais 
cumprir decisões do ministro 
do STF Alexandre de Moraes.

Moraes é responsável 
pelo inquérito que investiga o 
financiamento e organização 
de atos contra as instituições 
e a democracia. Bolsonaro e 
aliados são investigados nes-
te inquérito, Moraes chegou 
a determinar a prisão de 
apoiadores de Bolsonaro.

“Este Supremo Tribunal 
Federal jamais aceitará ame-
aças à sua independência 
nem intimidações ao exérci-
to regular de suas funções. 
Ninguém fechará esta Corte. 
Nós a manteremos de pé, 

com suor e perseverança”, 
afirmou o ministro.

Fux também defendeu 
que “ofender a honra dos 
Ministros, incitar a popula-
ção a propagar discursos de 
ódio contra a instituição do 
Supremo Tribunal Federal 
e incentivar o descumpri-
mento de decisões judiciais 
são práticas antidemocrá-
ticas e ilícitas, que não po-

demos tolerar em respeito 
ao juramento constitucio-
nal que fizemos ao assumir 
uma cadeira na Corte”.

Fux pediu que os brasi-
leiros se atentem aos “falsos 
profetas do patriotismo, que 
ignoram que democracias ver-
dadeiras não admitem que se 
coloque o povo contra o povo, 
ou o povo contra ás suas 
próprias instituições.” Ainda 

segundo o presidente do STF 
afirmou que, “o verdadeiro 
patriota não fecha os olhos 
para os problemas reais e ur-
gentes do Brasil. Pelo contrá-
rio, procura enfrentá-los, tal 
como um incansável artesão, 
tecendo consensos mínimos 
entre os grupos que natural-
mente pensam diferente”.

Após a fala de Fux, Au-
gusto Aras, procurador-geral 

de república, que também 
estava presente na sessão, 
afirmou, sem citar o nome 
de Bolsonaro, que “a voz das 
instituições também é a voz 
da liberdade” e que “discor-
dâncias”, sejam políticas ou 
processuais, precisam ser tra-
tadas respeitando o devido pro-
cesso legal e constitucional”.

Aras disse que os protes-
tos de 7 de setembro foram 

“uma festa cívica com ma-
nifestações pacíficas, que 
ocorreram hegemonica-
mente de forma coerente 
pelas vias públicas do Bra-
sil”. “Foram uma expressão 
de uma sociedade plural e 
aberta, característica do re-
gime democrático. Após um 
longo período de distancia-
mento social, a vacinação 
já possibilita que manifes-
tantes se reúnem, a voz da 
rua é a voz da liberdade do 
povo”, afirmou Aras.

“O STF não tolerará ame-
aças à autoridade de suas 
decisões. Se o desprezo às 
decisões judiciais ocorre 
por iniciativa do Chefe de 
qualquer dos Poderes, essa 
atitude, além de represen-
tar atentado à democracia, 
configura crime de respon-
sabilidade, a ser analisado 
pelo Congresso”.

Outra vez Lira compor-
tou-se não como presidente 
da Câmara dos Deputados, 
mas como presidente, que 
ele não é, do Centrão, aglo-
merado de parlamentares 
de diversos partidos interes-
sados em se reeleger e enri-
quecer o mais rápido possí-
vel. Ao Centrão, rendeu-se 
Bolsonaro para fazer o que 
não sabe – governar.

Divulgação

Luiz Fux diz que ninguém fechará o 
STF e que Bolsonaro cometeu crime 

Acampanha de vacinação 
contra da Covid-19 do Minis-
tério da Saúde segue em rit-
mo acelerado. Nesta quinta-
-feira (02), o Brasil registrou 
mais uma importante marca 
para colocar fim no caráter 
pandêmico da doença: 40% 
da população brasileira com 
mais de 18 anos já está com-
pletamente imunizada. Isso 
significa que 64 milhões de 
brasileiros receberam as duas 

doses ou a dose única das va-
cinas Covid-19. Enquanto a 
dose dois chega a cada vez 
mais brasileiros, a primeira 
dose já foi aplicada no braço 
de 132 milhões. O número 
representa que 83,4% do 
público-alvo de 160 milhões 
de brasileiros adultos no país.

Os números são reflexo da 
ampla adesão da população à 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Covid-19 e tra-

zem uma situação epidemio-
lógica mais confortável para 
o país, que gera sentimento 
de segurança, esperança e 
confiança na população. Prio-
ridade do Governo Federal, 
o ritmo acelerado da vacina-
ção traz resultados positivos, 
como a queda na taxa de ocu-
pação dos leitos de Covid, de 
enfermaria e UTI, que já está 
abaixo de 50% e dentro dos 
padrões de normalidade em 

19 estados do país.
As médias móveis de ca-

sos e óbitos também estão 
em queda e registraram, nos 
últimos dois meses, redução 
de 61% e 60%, respectiva-
mente. “Vamos continuar 
avançando e contando com 
apoio de todos. Quando as-
sumi o Ministério da Saúde 
o objetivo era vacinar um 
milhão de pessoas por dia, 
número que estamos atin-

gindo com normalidade. Se 
continuarmos nesse ritmo 
será possível vacinar todo 
público-alvo do país com as 
duas doses até o mês de ou-
tubro”, reforçou o ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga.

A chegada regular de va-
cinas, que são cruciais para a 
conter o avanço da doença, 
é resultado de uma estraté-
gia diversificada do Ministé-
rio da Saúde, por orientação 

do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, para a aquisi-
ção de imunizantes contra a 
Covid-19, que existe devido 
ao investimento realizado 
pelo Governo Federal na en-
comenda tecnológica e na 
transferência de tecnologia 
entre o laboratório da Astra-
zeneca e a Fiocruz. Existem 
ainda acordos diretos com as 
farmacêuticas Pfizer, Janssen 
e com o Instituto Butantan.

Brasil atinge marca de 40% da população adulta vacinada 



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 
diesel top automática re-
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
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 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 
+ couro só R$17.900,00 
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 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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
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 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 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 99616-
7408

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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 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
-------------------------------
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 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2804Goiás, Tocantins e DF, 9 de Setembro de 2021



-------------------------------
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 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da 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
-------------------------------
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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,
coz inha , sa l a , va randa
,b8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
garagem e área de ser-
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.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 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
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 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 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-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
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 ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. 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-
cial ou integral. Segundo 
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, 
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 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 boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Mesmo para um Esta-
do autoritário po-
deroso, a velocida-

de e o alcance com os quais o 
Partido Comunista Chinês ex-
pande seu alcance na vida pri-
vada da China têm apanhado 
muitos de surpresa. Desde que 
comemorou seu centenário 
com grande alarde em julho, o 
partido impôs uma enxurrada 
de regulamentos dizendo ao 
povo chinês, especialmente à 
geração mais jovem, como vi-
ver sua vida cotidiana.

As novas e abrangentes 
regras ditam quanto tempo as 
crianças podem jogar video-
games, quando e como os alu-
nos podem fazer atividades 
extracurriculares, quais artis-
tas e com que tipo de visual as 
pessoas podem assistir na TV 
e em que tipo de atividades 
os fãs podem participar para 
apoiar seus ídolos famosos.

Estas políticas têm recebi-
do diferentes graus de apoio 
público. As duras restrições 
que limitam os menores a 
três horas de jogos de ví-
deo por semana têm sido 
aplaudidas por muitos pais 
que não sabem como refre-
ar os hábitos de seus filhos. 
A proibição de celebridades 
masculinas “afeminadas” 
em espetáculos de entrete-

nimento, por sua vez, tem 
atraído críticas generalizadas 
por promover estereótipos 
de gênero e discriminação.

As medidas são a última 
tentativa do presidente Xi 
Jinping de reafirmar o domí-
nio do partido na formação 
da vida privada dos cidadãos 
chineses, marcando um sig-
nificativo afastamento da 

direção mais despropositada 
que os líderes chineses to-
maram nas últimas décadas.

A liberdade pessoal per-
correu um longo caminho na 
China sob o domínio comunis-
ta. Durante o tumultuoso pe-
ríodo do presidente Mao Tse 
Tung, o zelo revolucionário 
pelo coletivismo superou os 
desejos do indivíduo, levando 

muitas vezes a consequências 
devastadoras e mortais.

A expressão do indivi-
dualismo foi praticamente 
extinta durante a Revolução 
Cultural, uma década obs-
cura com convulsões sociais 
desencadeadas por Mao em 
1966, quando o pensamen-
to, a fala e até mesmo o traje 
foram restringidos.

Após a Revolução Cultu-
ral, que terminou apenas 
com a morte de Mao em 
1976, a China se afastou da 
“luta de classes” e se con-
centrou em reformar e abrir 
sua economia. À medida que 
o partido desmantelava a 
economia planificada e atin-
gia as empresas estatais, ele 
gradualmente se retirou da 

vida privada do povo chinês.
O rápido crescimento 

econômico e a crescente ex-
posição ao mundo exterior 
apresentaram a muitos chi-
neses uma variedade de no-
vas opções de estilo de vida.

Embora o controle políti-
co tenha permanecido rígi-
do, especialmente após a re-
pressão da Praça Tiananmen 
em 1989, o partido ofereceu 
um grau sempre crescente 
de liberdades econômicas e 
sociais em troca da ausência 
de pluralismo político.

Sob Xi, porém, esse acordo 
não dito parece ter começado 
a vacilar, já que o Partido Co-
munista procura se reintegrar 
no centro da vida chinesa.

Os analistas dizem que a 
intrusão do partido na vida pri-
vada tem sido longa, seguindo 
seu aperto em praticamente 
todos os outros aspectos da so-
ciedade chinesa e da economia 
nos últimos anos – desde na 
sociedade civil até o reinar nos 
gigantes tecnológicos do país. 
“Agora com as regulamenta-
ções sobre entretenimento e 
assim por diante, parece que 
todo o reino das escolhas está 
se estreitando significativa-
mente”, disse Dali Yang, pro-
fessor de ciências políticas da 
Universidade de Chicago.

Reprodução

China avança em controle na vida privada 
sob chances de conflitos entre as gerações
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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 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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 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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da 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
-------------------------------
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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,
coz inha , sa l a , va randa
,b8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
garagem e área de ser-
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.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 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
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 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 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-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
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 ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. 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-
cial ou integral. Segundo 
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, 
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 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 boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O produtor musical 
Dudu Braga, filho de Ro-
berto Carlos, morreu nes-
ta quarta-feira (08), aos 
52 anos, no hospital Al-
bert Einstein, na Zona Sul 
de São Paulo. Ele estava 
em tratamento contra um 
câncer no peritônio, uma 
membrana que envolve a 
parede abdominal.

Publicitário por forma-
ção, Dudu também era 
produtor musical, radialis-
ta e jornalista. Ele apresen-
tava um programa de rádio 
chamado “As Canções que 
você fez pra mim” em mais 
de 40 emissoras do Brasil 
e de Portugal, onde falava 
das histórias por trás das 
canções do pai.

Deficiente visual, Dudu 
nasceu com glaucoma e 
passou por sete cirurgias 
ainda na infância. Ele per-
deu a visão aos 23 anos, 
após um descolamento de 
retina. O produtor também 
assinava colunas em revis-
tas musicais, tocava bateria 
e tinha uma banda chama-
da “RC na Veia”, em home-
nagem ao pai.

Dudu era casado com 
Valeska Braga e tinha uma 
filha de cinco anos chama-
da Laura, nome em home-
nagem à mãe de Roberto 
Carlos. Ele também é pai 
de Giovanna, de 22 anos, 
e Gianpietro, de 17 anos, 
filhos de uma relação ante-
rior do produtor.

Não há dúvidas de que 
a oferta de séries é 
enorme atualmente. 

Com isso, os fãs têm cada vez 
mais produções para assistir e 
é difícil se destacar em um mar 
de novos projetos e propostas. 
O streaming Apple TV+ come-
çou um bom caminho com See, 
série protagonizada por Jason 
Momoa. Com uma premissa 
que modifica o clássico “futuro 
apocalíptico”, a produção tinha 
tudo para entregar uma histó-
ria inédita e interessante. 

Na trama, situada no já ci-
tado futuro distópico, apenas 
uma parte da população sobre-
viveu após uma epidemia asso-
lar o mundo. Os que ficaram 
vivos não puderam mais enxer-
gar. Dois séculos depois, ver se 
tornou um mito e as gerações 
aprenderam a viver sem usar 
tal sentido. Ao invés de um fu-
turo tecnológico e repleto de 
ficção científica, a história de 
See apresenta uma humanida-
de que se voltou para a nature-
za e agora vive de forma tribal, 
trazendo originalidade para a 
velha pergunta de “como será 
o futuro da raça humana”.

Sem dúvida alguma, esse 
é o conceito mais intrigante e 
forte da série. Os métodos de 
luta por território, por exem-
plo, são diferentes de tudo o 
que foi apresentado na ficção 
até então. Jason Momoa, que 
interpreta o líder Baba Voss, se 
movimenta lentamente, tanto 
para ouvir onde seu oponente 
está, quanto para esconder 
sua própria localização. As es-
tratégias são diferentes e isso 
faz com a série tenha um fres-
cor, especialmente em seus 

primeiros episódios.
Como dito no texto de pri-

meiras impressões, quem tem 
deficiência visual ou convive 
com alguém que tem, reco-
nhece vários elementos da 
série, como o uso de um siste-
ma de comunicação baseado 
no tato (muito semelhante ao 
braille) e o aumento da sensi-
bilidade dos outros sentidos. 
Para sobreviver na natureza, 
a humanidade precisa usar 
o paladar para não consumir 
nada venenoso, o tato para 

se locomover, a audição para 
prever o que está à frente, etc.

Todos esses pontos, em 
conjunto com a lembrança de 
uma humanidade “desenvolvi-
da” no passado, tornam os pri-
meiros episódios de See algo 
inédito na televisão. A série 
poderia realmente ter sido um 
divisor de águas se continuas-
se neste caminho, mas, a partir 
do quarto capítulo, a tempora-
da tem uma virada e aposta 
em criticar os problemas trazi-
dos pelo desenvolvimento.

“See” mostra o futuro da 
humanidade sem a visão

Morre Dudu Braga, 
filho de Roberto Carlos


