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CPI da Covid-19: relatório é votado hoje
e Jair Bolsonaro é acusado em 9 crimes
Os integrantes da CPI da Covid votam o relatório final, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). No texto, Bolsonaro é indiciado por
nove crimes: epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao
crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime contra a humanidade e crime de responsabilidade. p4

Preço da Gasolina em
Goiânia ultrapassa R$7,20,
existe um culpado? p2
Os aumentos no preço da gasolina se tornaram frequentes, mas o consumidor
não deixa de se assustar. A partir hoje, os goianienses poderão encontrar o
litro do combustível cerca de 7% mais caro. Para o diesel, o acréscimo será de
9,15%. Esse é o índice do reajuste feito pela Petrobras para as distribuidoras.
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CMTC cancela
processo para
melhorar tecnologia no BRT p2
/diariodoestado

Governo de Goiás pagará bônus a
todos os servidores da Educação
Goiás irá destinar um bônus por resultado para todos os 39 mil servidores
da Seduc. O benefício será pago aos professores ainda no mês de dezembro
deste ano, quando os professores receberão mais de R$131,7 milhões. p3
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Reajuste: preço da Gasolina em Goiânia
ultrapassa R$7,20, existe um culpado?
Reprodução

CHRIS SANTOS

O

s aumentos no preço
da gasolina se tornaram frequentes, mas
o consumidor não deixa de
se assustar. A partir hoje, os
goianienses poderão encontrar o litro do combustível
cerca de 7% mais caro. Para
o diesel, o acréscimo será
de 9,15%. Esse é o índice do
reajuste feito pela Petrobras
para as distribuidoras.
Nas bombas, a alta deve
representar R$0,15 a mais
para cada litro da gasolina e
de R$ 0,24 do diesel, de acordo com a Petrobras. A reportagem do Diário do Estado
percorreu alguns postos em
Goiânia para conferir o preço cobrado pelo combustível antes da implementação
dos reajustes. A diferença é
mínima: no Jardim América,
a gasolina custa R$7,274 e o
diesel, R$5,39 e no setor Garavelo, o litro da gasolina é
R$7,27 e do diesel é R$5,19.
ETANOL
O peso no bolso do motorista desencadeou maior procura pela gasolina em relação
ao etanol. O cálculo feito entre os motoristas para analisar qual combustível é mais
vantajoso ocorre se o álcool
equivaler a 70% ou menos do
preço da gasolina.
Os dados apontam para
a tendência de queda na escolha do álcool na hora de
encher o tanque. De acordo
com a edição mais recente
do Boletim de Monitoramento Covid-19, do Ministério de
Minas e Energia, o consumo
de gasolina em 2021, até 18

de outubro, tinha aumentado 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
Em contrapartida, o consumo de etanol hidratado
apresentou queda de 45,7%
na mesma comparação.
POR QUE TÃO CARO?
Vários fatores impactam
o preço do combustível. Fatores externos, como a valorização do dólar e a cotação
internacional do petróleo , e
fatores internos de composição dos preços. No site da
Petrobras, um gráfico detalha os cinco componentes
do preço da gasolina cobrado na bomba no período de
coleta de 10 a 16 de outubro
deste ano. O maior peso do
preço final fica para a realização da Petrobras (R$2,18).
No caso da gasolina, a

realização da Petrobras tem
um peso maior (R$2,18),
em seguida aparece o ICMS
(R$1,71), seguido do custo
do etanol anidro (R$ 1,06).
Por fim, com o mesmo peso,
impostos federais (R$0,69)
e custo de distribuição e revenda (R$0,69). Em relação
ao diesel, a realização da estatal também lidera a composição do preço (R$2,71),
em segundo lugar está o
ICMS (R$0,77), depois o custo biodiesel (R$0,66), o custo de distribuição e revenda
(R$0,56) e finalmente, os impostos federais (R$0,33).
QUEM DETERMINA?
Apesar de o ICMS ter o
segundo maior peso na formação de preço dos dois tipos de combustível, a redução dele não causaria muito

impacto. De acordo com o
advogado especialista em
Direito Tributário, Jorge Lucas de Oliveira, o imposto
pode ser revisto, mas é de
competência estadual.
“O ICMS tem se mantido
relativamente estável ao longo dos anos. O aumento da
gasolina como temos acompanhado é explicado pelo
custo da Petrobras porque
em vez de ser calculado com
base no preço do barril de petróleo nacional, é calculado
em dólar. Ou seja, a fatia de
composição do preço relativo
ao custo de produção é o que
tem crescido”, explica.
Questionado sobre o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados que fixa
o ICMS, Jorge se posiciona
contrário. Na opinião dele, a
desproporcionalidade de alí-

quota deve ser discutida no
âmbito dos Poderes Executivos estaduais e nas respectivas Assembleias Legislativas.
“Somado a isso, é importante destacar que a uniformização do imposto não
surtiria efeito real para o
consumidor. Seria um congelamento ou redução artificial
do preço porque o fator que
mais pesa no aumento dos
preços é de responsabilidade da Petrobras que, em última instância, é comandada
pelo Governo Federal”, pontua o especialista
REAJUSTE
Em comunicado à imprensa, a estatal justifica o
aumento como necessário
para “para garantir que o
mercado siga sendo suprido em bases econômicas”,

para evitar o desabastecimento e para manter os
preços alinhados ao mercado internacional a fim de
atender a demanda atípica
recebida pela empresa em
novembro deste ano.
“A Petrobras reitera seu
compromisso com a prática
de preços competitivos e em
equilíbrio com o mercado,
ao mesmo tempo em que
evita o repasse imediato para
os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de
câmbio causadas por eventos
conjunturais”, informa por
meio de nota a estatal.
PARALISAÇÃO À VISTA
O reajuste de preço da
gasolina e do diesel foi anunciado justamente na iminência de uma nova greve dos
caminhoneiros, prevista para
começar em 1º de novembro
e se estender por 15 dias. Para
contornar a situação, Bolsonaro criou um “bolsa-diesel” de
R$400. O valor tem sido criticado pelos motoristas por ser
insuficiente e não atender as
demandas da categoria.
Em maio de 2018, os caminhoneiros paralisaram as
atividades por 10 dias contra os reajustes frequentes
e ausência de previsibilidade mínima nos preços
dos combustíveis. Consequentemente, todo o sistema de distribuição em
todo o país foi afetado. A
greve chegou ao fim após
o presidente da República à época, Michel Temer,
anunciar a redução do preço
do diesel durante dois meses
e garantir que novos reajustes seriam apenas mensais.

CMTC cancela processo para melhorar tecnologia no BRT Norte Sul
A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) revogou Procedimento de Manifestação de
Interesse (PMI) destinado a
melhorar tecnologia na operação das linhas do corredor
BRT Norte-Sul, em Goiânia.
O PMI previa a apresentação de estudos de Modelagem Técnica (Infraestrutura
de Rede Lógica, Tecnologia
da Informação, Transmissão
de Dados, Ferramentas de

Gerenciamento e de Monitoramento), Modelagem
Operacional, Levantamentos e Dados de Viabilidade
Econômico-Financeira e Jurídica com vistas à concessão da operação e gestão do
corredor Norte-Sul.
O processo foi aberto,
pois o Ministério Público Federal (MPF) havia recomendado à Prefeitura de Goiânia
uma nova licitação no BRT.
Apesar de ter sido lançado
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em 17 de janeiro de 2020, o
PMI foi suspenso no dia 18
março do mesmo ano.
À época, a Viação Reunidas, que tem o direito de
exploração do corredor, segundo o contrato entre o poder público e as empresas de
transporte firmado em 2008,
com validade de 20 anos, reivindicava a continuidade da
operação. Reunidas e CMTC
chegaram a um acordo,
como foi informado pela Sa-

gres em 29 de julho de 2021.
A CMTC alegou, que por conta desse processo judicial, o
PMI perdeu interesse.
OPERAÇÃO
Os ônibus destinados
para a linha do BRT já estão
em Goiânia. São seis veículos: três da Viação Reunidas
e três da Rápido Araguaia.
Os veículos têm capacidade
para levar, cada um, até cem
passageiros por viagem.

A expectativa é que, juntos, realizem mais de 200
viagens por dia. O total de
passageiros poderá chegar
a até 36 mil passageiros.
O BRT Norte-Sul tinha
previsão de entrega no final de 2016 e contemplava
um corredor exclusivo com
21,8 quilômetros de extensão, que faria a interligação
da região norte até a cidade
de Aparecida de Goiânia.
Pela proposta original,

ele seria composto por 93
ônibus, dos quais 28 eram
articulados e 65, convencionais. Quatro linhas estavam previstas, a uma
velocidade comercial estimada de 28 km/h. O investimento inicial previsto
era de R$ 274 milhões.
Porém, como já apresentado pela Sagres, a obra
sofreu aditivos e teve elevação no custo na ordem de
R$ 54 milhões em seis anos.
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Governo pagará bônus a todos os
servidores da Educação em Goiás
O
Governo de Goiás
irá destinar um bônus por resultado
para todos os 39 mil servidores da Secretária de Estado de Educação (Seduc).
O benefício será pago aos
professores ainda no mês de
dezembro deste ano, quando
os professores receberão mais
de R$131,7 milhões. Já os servidores administrativos vão receber mais de R429,3 milhões
em janeiro do próximo ano,
um total de R$161 milhões.
Esse bônus tem natureza remuneratória, caráter
excepcional e se encostará
nos resultados produzidos
pelos servidores, docentes e
administrativos da pasta por
meio de metas cumpridas. O
percentual do bônus será de
até 98% de remuneração ao
servidor, considerando critérios que serão definidos.
Neste momento, o processo tramita nas secretarias
de Estado da Educação, da
Economia e da Administração e será encaminhado a
Casa Civil. Após os tramites
legais, um projeto de lei será

Governo do Estado

encaminhado à Assembleia
Legislativa de Goiás. A partir
daí, o bônus será instituído e
pago aos servidores.
“Os educadores irão formar o amanhã, para que
possamos almejar coisas
melhores, eles são a base”,
afirmou o governador Ronaldo Caiado. “Aos professores

e servidores o meu reconhecimento pelo trabalho que
realizam em prol da educação em Goiás”, continuou.
MAIS BENEFÍCIOS
Além do bônus, os professores e servidores administrativos também terão
um reajuste salarial, anun-

ciado pelo governador. O
reajuste será de 4,52% para
professores P1,P2 do quadro
transitório e com contratos
temporários, além de 7,20%
para professores P3,P4 e servidores administrativos, efetivos ou com contratos.
As medidas fazem parte da
política de valorização profis-

sional que vem sendo executada desde 2019 e que também inclui o pagamento de
ajuda de custo, e mais recentemente, a criação do Auxilio-Aprimoramento Continuado.
DIVIDAS QUITADAS
Além dos reajustes, bônus
e ajuda de custo, o Governo

de Goiás quitou, desde 2019
até hoje, as diferenças salariais de servidores da educação que tramitavam em
processos administrativo na
Seduc. Os pagamentos já somam R$56,1 milhões, o que
saldou dividas com 29.646
processos requeridos por
servidores da pasta.

Goiás registra 2 mil casos de estupro em adolescentes em 2020
Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e
Adolescentes no Brasil do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública, nesta sexta-feira, 22,
mostra que, apenas em 2020,
176 crianças e adolescentes
até 19 anos foram mortas de
forma violenta em Goiás. Já
no Brasil, desde 2017, esse
número sobe para cerca de
35 mil. De acordo com o estudo, o local de ocorrência
dessas violências se altera

conforme a idade das vítimas.
Crianças, por exemplo, na
maior parte das vezes são
violentadas dentro da própria
casa, enquanto adolescentes
morrem majoritariamente
fora de suas residências, se
consistindo como vítimas
da violência armada urbana
ou racismo. Os dados desse Panorama foram obtidos
por meio da Lei de Acesso
à Informação, de modo que
cada estado brasileiro forneceu boletins de ocorrência
dos últimos cinco anos contra
crianças e adolescentes.

Embora o maior número
das vítimas computadas sejam adolescentes – 31 mil, das
35 mil registradas no Brasil
entre 2012 e 2020 – o número
de crianças com mortes violentas ainda é expressivo. Só
em 2020, em cenário nacional, 213 crianças morreram
violentamente. “A violência
contra crianças e adolescentes é um problema grave, que
precisa ser cada vez mais discutido por nossa sociedade.
São vítimas dentro de suas
próprias casas enquanto são
pequenas e sofrem com a vio-

lência nas ruas quando chegam à pré-adolescência”, diz
Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de
Segurança Pública.
Foi percebido aumento
na faixa etária de até 4 anos.
Em um recorte de raças, percebe-se que 56% das crianças de até 9 anos mortas de
forma violenta eram negras.
Além disso, 33% eram meninas e 40% morreram dentro
da própria casa. Quanto a
causa desses crimes, 46% foram com o uso de armas de
fogo e 26% com armas bran-

cas ou agressão física.
No entanto, independente
da idade, as principais vítimas são os meninos negros
– categoria que também tem
destaque na faixa entre 15 a
19 anos, na transição do que
se configura violência doméstica para violência armada
urbana. Isso, porque nesta
última faixa etária, mais de
90% das vítimas de mortes
violentas são meninos, e 80%
são negros. Em grande parte
dessas mortes que ocorrem
fora de casa são utilizadas armas de fogo ou ocorrem em

intervenções policiais.
A violência sexual, por
outro lado, ocorre principalmente na infância e no início
da adolescência, sendo as
principais vítimas – quase
80% – as meninas. A faixa
etária com mais incidência
de casos é entre 10 e 14
anos, sendo os 13 anos a
idade mais frequente. Já aos
meninos, ocorre com maior
frequência entre os 3 e 9
anos de idade. Em Goiás, foram registrados 2.135 casos
de estupro em pessoas até
19 anos, em 2020.
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CPI da Covid-19: relatório é votado hoje
e Jair Bolsonaro é acusado em 9 crimes
Divulgação

YSABELLA PORTELA

O

s integrantes da CPI
da Covid votam,
amanhã (26), o relatório final, elaborado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). No texto, o presidente
Jair Bolsonaro é indiciado por
nove crimes: epidemia com
resultado de morte, infração
a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de
verba pública, incitação ao
crime, falsificação de documentos particulares, charlatanismo, prevaricação, crime
contra a humanidade e crime
de responsabilidade. A acusação de genocídio foi retirada.
O documento foi protocolado na semana passada
e em todo o relatório foram
apontados vinte e dois crimes, além dos atos ilícitos de
improbidade administrativa.
Desde abril, a CPI da Covid
realizou 68 reuniões e, agora, o resultado é o pedido de
indiciamento de 66 pessoas
e duas empresas. De acordo
com o cientista político Guilherme Carvalho, o indiciamento do presidente Bolsonaro deverá ser barrado:
“A CPI carece de força política, ela não tem os pilares
necessários para tocar um
processo mais a frente, ou
seja, apesar de toda a confusão em que estamos assistindo, a gente precisa ver alguns elementos do mercado
participando desse debate”,
diz. Guilherme ainda aponta sobre o perigo da crise
econômica brasileira aliada
a uma crise política em um

possível impeachment “Nesse momento, já de muita crise econômica, acredito que
o mercado não tenha muito
interesse em ver um presidente da república sendo indiciado, pois isso pode levar a
uma série de problemas. Então, partindo dessa premissa
e dessa lógica, o mais provável é que a denúncia seja postergada para um momento lá
na frente, após o exercício da
presidência”, afirma.
ELIAS VAZ (PSB-GO)
Ao Diário do Estado, o
deputado federal Elias Vaz

(PSB-GO) afirma que a a expectativa é de que o governo
seja responsabilizado pela
“péssima gestão” na pandemia “Bolsonaro desestimulou
o uso de máscaras, o tempo
todo faz campanha contra a
vacinação, espalhando fakenews, provoca aglomerações,
defende tratamento sem
eficácia comprovada e, muito grave, atrasou a compra
da vacina. Boa parte dessas
mortes seria evitada se a vacinação tivesse começado mais
cedo e se tantas pessoas não
fossem influenciadas pelo
negacionismo do Bolsonaro.

Ele teve uma ação criminosa
e não pode ficar impune. Bolsonaro é um genocida, e deve
ser punido pelas milhares de
mortes que provocou”, defende o parlamentar.
JOSÉ NELTO (PODE-GO)
O deputado federal José
Nelto (Pode-GO) ressalta sobre a importância da CPI para
o Brasil, pois, segundo ele “a
CPI fez o país comprar vacinas, vimos os intermédios
dessas compras, descobrimos corrupção e maracutaia.
Muitas mortes poderiam ter
sido evitadas se não tivés-

semos esse negacionismo.
Não houve uma política integrada entre os poderes no
combate a pandemia. O presidente e sua equipe precisa
pagar. A nossa nação pagou
caro por isso. Esse relatório
(da CPI) é sério, foi comprovado muitos erros”, afirma.
O Diário do Estado tentou contato com a deputada
Magda Mofatto (PSL-GO),
apoiadora de Bolsonaro e
não obteve retorno.
CRIMES APOMTADOS
Os crimes apontados pelo
relatório foram: homicídio;

perigo para a vida ou saúde de
outrem; epidemia; infração de
medida sanitária preventiva;
omissão de notificação de doença; charlatanismo; incitação
ao crime; falsificação de documento particular; falsidade
ideológica; uso de documento falso; emprego irregular
de verbas ou rendas públicas;
corrupção passiva; corrupção
ativa; prevaricação; advocacia administrativa; usurpação
de função pública; fraude
em contrato; organização criminosa; comunicação falsa
de crime; fraude processual;
crimes de responsabilidade –
por violação do direito social
e por incompatibilidade com
dignidade, honra e decoro do
cargo; e crimes contra a humanidade – por atos desumanos,
extermínio e perseguição. Os
filhos do presidente, senador
Flávio Bolsonaro, o deputado
federal pelo Rio de Janeiro,
Eduardo Bolsonaro e o vereador também do Rio de Janeiro,
Carlos Bolsonaro tiveram o pedido de indiciamento.
PREOCUPAÇÃO
Na semana passada, antes do relatório ser lido, o
senador Flávio Bolsonaro foi
questionado sobre qual seria
a reação do presidente Jair
Bolsonaro ao saber dos possíveis indiciamentos. Flávio
respondeu: “Olha, eu acho
que ele receberia da seguinte forma: você conhece
aquela gargalhada dele? Porque não tem o que fazer de
diferente disso. É uma piada
de muito mau gosto”, disse.

OMS estima que 1 em cada 4 pessoas terão problemas auditivos até 2050
FELIPE FERNANDES

De acordo com relatório
divulgado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), 2,5
bilhões de pessoas terão algum grau de problemas auditivos em 2050. O órgão divulgou os dados mundiais sobre
audição, em março deste ano.
Pode ser considerado um
problema auditivo, qualquer
dificuldade em escutar sons
ou mesmo em entender o
que as outras pessoas falam. De acordo com o Dr.
Frederico Prudente, otorrinolaringologista, muitas das
vezes a alteração auditiva não
é percebida pela pessoa, por
ser muito leve e inicial ainda.
Dessa maneira, devemos ficar
atentos há sinais indiretos da
presença de um problema
no sistema auditivo, como
perceber pequenos barulhos
constantes nas orelhas, semelhantes a zumbidos e chiados.

“Quando se fala em perda auditiva devemos lembrar
que, na maioria das vezes, ela
não é total. Desse modo, muitas pessoas podem ter perdas
auditivas leves, moderadas,
severas e profundas, nesta

última sim existe uma perda
praticamente total da audição”, complementa o doutor.
As consequências de problemas auditivos, podem variar desde pequenas dificuldades na comunicação com

outras pessoas, afetando o
relacionamento social familiar
e no trabalho, até uma incapacidade muito grande de se
comunicar por meio das palavras havendo necessidade do
uso de Aparelhos Auditivos.

Em 2019 o Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda revelou, em
estudo a existência de 10,7
milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil.
Desse total, 2,3 milhões têm
deficiência severa. A surdez
atinge 54% de homens e
46% de mulheres, e é predominante na faixa de 60 anos
de idade ou mais (57%).
Além disso, os dados revelam que 9% nasceram
com essa condição e 91% a
adquiriram ao longo da vida,
sendo que a metade foi antes dos 50 anos e, entre os
que apresentam deficiência
auditiva severa, 15% já nasceram surdos.
PREVENÇÃO
Além do número alarmante e preocupante, a
OMS divulgou que cerca de
60% das perdas são evitáveis

com prevenção e cuidados.
De acordo com o Dr. Frederico, é importante lembrar que
a saúde auditiva está inserida
em uma qualidade de vida geral do indivíduo. Ou seja, uma
alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, momentos de lazer e sono adequado, são fatores essenciais
para mantermos uma boa
qualidade e saúde auditivas.
“Existem fatores que podem afetar diretamente sua
audição, por exemplo, a exposição a ruídos por muito
tempo. Estes ruídos, ou barulhos externos, podem prejudicar gradativamente a sua
capacidade de audição e podem ser devidos ao trânsito,
máquinas industriais e mesmo fones de ouvido em volume muito alto. Há também
alguns poucos grupos de medicamentos que podem ser
ototóxicos”, revela Frederico.

Goiás, Tocantins e DF, 26 de Outubro de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
4848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
pp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO
13/13
branco 1.4 attractive só 17
mil km seminovo compleF:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático
+ novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848

SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2835
SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898

HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
auF:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408

GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
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
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
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-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cogem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
mo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de aluço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
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JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
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FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Reprodução

A Revolta das Máquinas: crítica
divertida sobre a modernidade

D

e acordo com dados de visualização
recém-lançados da
Netflix, A Família Mitchell e a
Revolta das Máquinas é agora o filme de animação original da Netflix mais assistido.
O Deadline relata que nos
primeiros 28 dias do filme na
Netflix, A Família Mitchell e
a Revolta das Máquinas foi
visto em cerca de 53 milhões
de lares membros em todo o
mundo. Para comparar esse
número com as estatísticas
anteriores dos filmes de animação originais da Netflix
dos primeiros 28 dias, A Caminho da Lua foi assistido
em 43 milhões de lares, Os
Irmãos Willoughby em 38
milhões de lares e Klaus em
quase 30 milhões de lares.
É importante notar que as
estatísticas de exibição relatadas da Netflix não são uma
métrica confiável para quantas pessoas assistiram todo
ou mesmo a maior parte de
um filme. Desde 2019, os números de audiência informados da Netflix são baseados
no número de contas que
assistiram a um mínimo de
dois minutos de um determinado filme ou programa
de TV. Isso provavelmente
significa que o número de

DIÁRIO DO ESTADO

Reprodução

Ana Maria Braga sofre
acidente doméstico e é
internada às pressas

famílias que assistiram A Família Mitchell e a Revolta das
Máquinas na íntegra é quase
certamente inferior ao número de 53 milhões
A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, produzido pela Sony Pictures Animation e dirigido por Michael
Rianda (Gravity Falls: Um Verão de Mistérios), foi originalmente definido para ser lançado pela Sony Pictures nos
cinemas, sob o título de Super
Conectados. A pandemia de
COVID-19 forçou o filme a

mudar sua data de lançamento de 19 de setembro para 23
de outubro, para desaparecer
totalmente da programação
de lançamento da Sony. Eventualmente, foi vendido para a
Netflix, que lançou o filme em
30 de abril sob o título original
de A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Ele passou a ser um dos filmes mais
bem avaliados pela crítica
em 2021 até agora.
A Sony Pictures Animation
lançou mais filmes na Netflix
desde A Família Mitchell

e a Revolta das Máquinas,
incluindo a coprodução chinesa Din e o Dragão Genial.
O próximo da Netflix e da
Sony Pictures Animation é
Vivo, um musical estrelado
e com canções de Lin-Manuel Miranda. A partir de
2022, a Netflix terá os direitos exclusivos de streaming
da primeira janela de todos
os novos lançamentos da
Sony Pictures nos cinemas,
com a Disney ganhando os
direitos após o término da
janela da Netflix.

A apresentadora Ana
Maria Braga sofreu um acidente doméstico na tarde
desse domingo (24) e teve
que ser internada às pressas no Hospital Beneficência Portuguesa, tendo que
ficar em observação. A titular do Mais Você fez uma
tomografia e outros exames na unidade, mas não
quebrou nenhuma parte do
corpo e encontra-se bem.
Portanto, na manhã
desta segunda-feira (25),
ela não irá apresentar o
Mais Você. O programa
ficará a cargo de Fabrício
Battaglini e Talitha Morete,
como quando ocorre com
a ausência da loira. Outras
informações serão acrescentadas a partir das 9h30,
quando ele começar. “Ana

tombou em casa, mas o
importante é que a Ana está
bem, se recuperando, e está
bem”, tranquilizou Fabrício
ainda no Bom Dia Brasil de
hoje. “Está bem, graças a
Deus. Ela caiu na cozinha,
bateu a cabeça, mas de
novo: está bem”, completou
Talitha, já no Mais Você.
O Mais Você, aliás, completou 22 anos no ar na
semana passada. Em homenagem, Ana Maria foi
às lágrimas ao vivo, já que
foi homenageada pela produção. Há o aguardo que o
programa ganhe um novo
mascote depois de um ano
da ausência da Louro José.
Seu substituto é aguardado
para os próximos dias. O
novo animal pode ser até
um filho do papagaio.

