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Covid: Maioria das empresas ainda
não se recuperou da crise em Goiás

De acordo com levantamento da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (Acieg), 58,2% de 90 empresas goianas
ainda não conseguiram voltar ao patamar de antes da pandemia da Covid-19. Um dos maiores gargalos está no acesso ao crédito. Empresários se queixam que, quando conseguem acesso a algum, é de forma restrita. A pesquisa foi divulgada ontem pela associação. p3

Auxílio Brasil prevê pagamento de
R$ 90 a crianças e
R$ 45 a grávidas
p4

O programa Auxílio Brasil prevê pagamento
de R$ 90 para crianças até 3 anos. Além disso,
mulheres grávidas e jovens entre 18 e 21
anos, que estão cursando a educação básica,
receberão R$ 45. Os valores vão compor parte
da aplicação-base do benefício.

ONU: adaptação climática
pode custar até US$ 300 bilhões por ano até 2030 p7

A adaptação às alterações climáticas custará aos países em desenvolvimento
US$ 300 bilhões por ano até 2030, informou ontem (28) a Organização das
Nações Unidas (ONU). Se as metas de mitigação não forem atingidas, o valor
aumentará para US$ 500 bilhões até 2050, advertiu. O financiamento atual é
apenas um quarto dos US$ 300 bilhões previstos para 2030

Cassação de
Bolsonaro e
Mourão é rejeitada
p4
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Igreja evangélica anuncia
“culto pet” em Goiânia

A igreja evangélica Fonte da Vida vai realizar em novembro um ‘culto pet’
em Goiânia. O evento, que está marcado para o próximo dia 27 de Novembro, foi anunciado nas redes sociais nesta semana e viralizou na web. p2
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Covid: estudo da UFG aponta taxa de
infecção em crianças e adolescentes

Igreja
evangélica anuncia ‘culto
pet’ em
Goiânia
e viraliza
na web

Tchélo Figueiredo

LETÍCIA BRITO

U

m estudo da Universidade Federal de
Goiás (UFG), com
267 crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, mostrou
que 25% se infectaram com
Covid-19. A análise foi feita
em 2020, entre junho e outubro. Na época, se conhecia
pouco da doença, não existia
nenhuma vacina, nem havia
surgido variantes. Além disso, naquele momento, as escolas estavam fechadas.
A proposta do estudo
foi perceber se crianças e

adolescentes contraiam Covid-19 de adultos com quem
moravam. Foram testados filhos de profissionais de saúde e segurança pública, mesmo os que não estavam com
nenhum sintoma da doença.
Na época, o vírus não tinha
as mutações que deixaram
a doença mais grave, mas
ainda sim foram registradas
crianças com sintomas. Além
disso, a pesquisa analisou a
carga viral delas e percebeu
que era alta.
“Então, apesar de tudo,
além de ser vítima, a crian-

ça pode ser vilã da história,
pode passar esse vírus para
frente”, explica o chefe do
setor de pediatria do Hospital das Clínicas da UFG, Solomar Martins Marques. Entre
os participantes do estudo,
nenhum desenvolveu a forma grave da Covid-19 ou foi
internado.
VACINA
Na última quarta-feira
(28), um comitê externo de
aconselhamento da FDA,
agência reguladora dos Estados Unidos (como a Anvisa

do Brasil), recomendou que
a vacina Pfizer seja aplicada
em crianças de 5 a 11 anos
de idade. Na sexta-feira (22),
a Pfizer divulgou que sua vacina é segura e mais de 90%
eficaz na prevenção de infecções em crianças nesta faixa
etária.
A afirmação veio depois
de um estudo que acompanhou 2.268 crianças. Algumas receberam duas doses
da vacina, enquanto outras
receberam placebo (uma
dose sem a vacina e sem
efeito nenhum). Dos partici-

pantes, então, 16 que receberam placebo apresentaram infeção pela Covid-19.
Entre os que receberam a
vacina, três se infectaram.
De acordo com o pediatra
da UFG, os estudos em crianças avançam para comprovar
dois pontos: que as vacinas
funcionam para esta faixa
etária e que são seguras para
os pequenos.
“Na última estatística que
eu vi, no Conselho de Medicina, já tinham morrido mais
de 1.300 crianças no Brasil
por essa doença. Pode representar pouco em números relativos no Brasil, mas
quando é meu filho é 100%,
não é? Eu acho que o papel
da vacina é fundamental. Os
estudos têm que continuar
sendo feitos e temos que
vacinar o máximo possível”
explica.
SINTOMAS
A princípio, no início da
infecção por Covid-19, os
sintomas em crianças costumam ser semelhantes aos
de adultos e a doença pode
não causar febre. “Não tem
outro jeito, criança começa
resfriado, tem que se cuidar
logo e, se possível, fazer teste ou isolar a criança, porque
pode espalhar [Covid-19]
para outras pessoas”, explica
o médico.
Quando a criança perde o
olfato ou paladar, as chances
de testar positivo para Co-

Enel: MPGO determina melhoria no atendimento à população
O Ministério Público de
Goiás (MPGO), por intermédio da 5ª Promotoria
de Justiça de Rio Verde,
requereu
cumprimento
de sentença que determinou à Enel a obrigação de
promover as medidas e os
investimentos necessários
para melhorar o atendimento à população.
A ação civil pública ajuizada pelo MPGO foi julgada
procedente em maio de
2016, determinando que a
Enel promovesse os meios
necessários para que o restabelecimento de energia
elétrica fosse realizado em,

no máximo, três horas para
área urbana, quatro horas
para a rural e de três horas,
caso ocorresse à noite.
Foi estipulada multa
de R$ 20 mil por descumprimento e mais R$ 1 mil
para cada hora adicional de
demora para retomada do
fornecimento de energia. A
sentença transitou em julgado (quando não há mais
possibilidade de recurso).
De acordo com o promotor de Justiça Márcio Lopes
Toledo, da 5ª Promotoria de
Justiça de Rio Verde, foi fixada a obrigação de que a Enel
promova as medidas e os in-
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vestimentos necessários no
sistema de fornecimento de
energia elétrica, de modo a
tornar seu serviço eficiente,
regular e contínuo.
DIREITOS
Conforme a decisão, a
empresa terá de se adequar aos limites regulatórios dos indicadores de
continuidade estabelecidos pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), sob pena de multa de
R$ 50 mil, para cada período mensal em que ocorrer a transgressão desses
indicadores.

O promotor de Justiça
explicou que essa obrigação tem caráter de direito
difuso, abrangendo todos
os consumidores, determinados ou não, da comarca
de Rio Verde. Em razão disso, o MPGO é legitimado
para buscar a implementação dessa obrigação, o que
está sendo requerido no
cumprimento de sentença.
Quanto à obrigação
de restabelecimento da
energia no prazo máximo
de quatro horas, segundo Márcio Lopes Toledo,
a Enel conseguiu, após
sucessivos recursos, que

fosse definido este prazo
para as zonas urbanas e rural, sob pena de multa por
descumprimento de R$ 20
mil, mais R$ 1 mil a cada
hora adicional de demora
para retomada do fornecimento de energia.
Nesta situação, a obrigação tem caráter de direito individual e cada
consumidor lesado deverá
buscar o Poder Judiciário, individualmente, para
fazer incidir a multa, que
será revertida em seu proveito, conforme prevê o artigo 537, parágrafo 2º, do
Código de Processo Civil.

A igreja evangélica
Fonte da Vida vai realizar
em novembro um ‘culto
pet’ em Goiânia. O evento, que está marcado para
o próximo dia 27, foi anunciado nas redes sociais
nesta semana e viralizou
na web. Segundo o Apóstolo César Augusto, trata-se de uma obra evangelística, que usa os animais
para atingir os donos.
O ‘culto pet’ será o
primeiro realizado na
mencionada igreja. As
vagas são limitadas e são
destinadas para cães de
pequeno porte. O evento
vai acontecer no estacionamento da sede da Fonte da Vida, em Goiânia,
mediante inscrição.
Na postagem no Facebook em que a igreja
explica sobre o culto,
alguns internautas criticam, fizeram piada e outros aprovaram a ação.
“O meu Pincher está precisando de LibertaCÃO
e Renovação EspirituAUAU!”, comentou um.
“Convidado a participar do evento um pastor
belga, mas só vai falar em
latim”, brincou outro. “E
lá não pode expulsar o
cão e nem o filho do cão”,
diz um comentário.
CRÍTICAS
Houve também pessoas que criticaram o culto.
Um internauta chegou a
dizer que o evento envergonha o evangelho. “Misericórdia! Esses crentes
moderninhos inventam
cada coisa. Pra quê culto
pet para um bicho irracional? Vocês estão tipo
os de antigamente que
idolatravam
animais.
Animais são criação e
benção de Deus nas
nossas vidas, mas isso
já é demais. Fala sério!
Vocês envergonham o
evangelho!”, escreveu.
Outra disse que a
ação trata-se de heresia. “Heresia pura! Por
favor… estudem a bíblia
para não viver no erro”.
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Caiado entrega material de trabalho a
jovens do programa Aprendiz do Futuro

D

urante solenidade em
Goiânia, nesta quinta-feira (28/10), o governador de Goiás, Ronaldo
Caiado, assinou contrato com
os primeiros selecionados do
Programa Aprendiz do Futuro,
iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento
Social (Seds). No evento, realizado no Teatro Rio Vermelho, os estudantes também
receberam tablets, uniformes
e kits de material de trabalho.
“Queremos, com o Aprendiz do Futuro, ter pessoas
corretamente educadas, que
tenham renda, independência e que não fiquem sob a
tutela de ninguém. Queremos levar cidadania a todos
os quadrantes do Estado de
Goiás”, disse Caiado.
O Aprendiz do Futuro selecionou 5 mil em todo o Estado e tem como objetivos a
promoção da inclusão social,
aumento na renda familiar,
melhoria na qualidade de
vida e garantia da permanência do jovem na escola.
O projeto proporciona a
primeira oportunidade profissional, é educativo, mas
também profissionalizante.
“Esse curso não vai servir

Wesley Costa

só para o jovem ficar sentado em gabinete fazendo
serviço de office-boy. Vocês
terão noção daquilo que
é uma profissionalização.
Ele vai oferecer conteúdo a
vocês, que vão se sentir importantes. Vocês vão ter o
saber e serão líderes dentro
das suas casas, perante seus
irmãos. E essa liderança vo-

cês vão repassar e usar ela
para orientar outras pessoas”, disse Caiado.
O governador falou aos
estudantes sobre a importância do estudo para se ter,
no futuro, sucesso pessoal
e profissional. “Esses jovens
todos que estão aqui serão
vencedores na vida. Quem
tem garra, vontade, deter-

minação, força de vontade,
brilho nos olhos vai vencer
na vida”, disse o governador. “Vocês não podem seguir por nenhum desvio”,
pontuou, ao alertar para
que fiquem atentos, nesta
fase da vida, à escolha das
amizades. “Não sejam ora
nenhuma cooptados por
aqueles que querem vender

facilidades e induzi-los ao
caminho da criminalidade
ou da droga”, completou.
A estudante Allana Vitória Ferreira dos Santos é do
Setor Vera Cruz, de Goiânia,
e está no 9º ano. Ela foi uma
das que receberam o kit. Ao
governador, que a chamou
de futura colega, ela respondeu que sonha ser pediatra.

“Meu sonho é ajudar minha
mãe, que me criou sozinha
desde que meu pai morreu.
Quero dar uma casa para
ela. Isso vai me ajudar bastante, estou muito feliz”, disse, com o kit em mãos.
Durante o período em
que estiverem no Programa Aprendiz do Futuro, os
adolescentes passarão por
cursos de qualificação técnica, voltados ao mercado de
trabalho, e terão o desempenho escolar acompanhado.
A remuneração será de R$
516, com complementação
de vale-alimentação no valor
de R$ 150, vale-transporte,
13º salário, seguro de vida,
além de uniforme.
“Fazer a diferença é dar
oportunidades, é garantir a
formação para a transformação nessa sociedade de hoje,
que está tão dinâmica. Nada
define melhor o homem público do que a preocupação
com o amanhã”, disse o secretário de Desenvolvimento
Social, Wellington Mattos,
sobre o empenho do governador e da primeira-dama e presidente da Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG),
Gracinha Caiado, pela criação
e implantação do programa.

Maioria das empresas ainda não se recuperou da crise em Goiás
De acordo com levantamento da Associação Comercial, Industrial e de Serviços
do Estado de Goiás (Acieg),
58,2% de 90 empresas goianas ainda não conseguiram
voltar ao patamar de antes
da pandemia da Covid-19.
Um dos maiores gargalos
está no acesso ao crédito.
Empresários se queixam
que, quando conseguem
acesso a algum, é de forma
restrita. A pesquisa foi divul-

gada ontem pela associação.
A Acieg fechou a pesquisa
no dia 26 de outubro e já havia feito outra, há 19 meses,
no início da pandemia. No
primeiro levantamento, os
maiores gargalos apresentados pelos empresários eram
as despesas sem programação de receita, a folha salarial e o acesso ao crédito.
Na pesquisa atual, os dados não mudam muito, mas é
possível ver aumento do gar-

galo com o acesso ao crédito,
com a concorrência desleal e
aluguel. Os dois últimos passaram a ser a queixa de mais
de 15% dos entrevistados.
A pesquisa conversou com
empresários do comércio,
das indústrias e do setor de
serviços. Foram ouvidas empresas de pequeno, médio e
grande porte. Dentre os entrevistados, 43% dizem ter
conseguido acesso a crédito,
mas de forma mais restrita.

Outros 17,5% não conseguiram e 39,5% não buscaram.
Além disso, 41,9% disseram que conseguiram superar as perdas nas vendas, em
relação ao período pré-pandemia. Outros 25,6% dizem
que conseguiram recuperar
até 80% do que era vendido
antes. Já 32,6% não recuperaram nem a metade.
Para o presidente da
Acieg, Rubens Fileti, os dados revelam que o que já se

via de problemas no início
da pandemia se potencializou. “O principal é a falta
de dinheiro para pagar as
contas, que faz com que a
empresa recorra aos bancos
para socorrê-la”, diz, ao destacar que as condições para
conseguir crédito estão cada
vez mais difíceis.
Leonardo Calembo, dono
da Visalia Propaganda, é
um dos que não conseguiu
alcançar nem 50% do fatu-

ramento que tinha antes da
pandemia. “O ramo da propaganda é o primeiro que
o cliente corta para economizar. Então, fomos muito
afetados”. Ele também se
queixa da dificuldade para
conseguir crédito. “Estão pedindo as mesmas exigências
para pequenas e grandes
empresas e às vezes, nós
(microempresários) não temos condição de ter um fiador”, reclama.
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Cassação de Jair Bolsonaro e Hamilton
Mourão é rejeitada sob recados do TSE

O

TSE (Tribunal Superior Eleitoral) decidiu nesta quinta-feira (28) rejeitar a cassação
do presidente Jair Bolsonaro
e do vice Hamilton Mourão
por participação em esquema de disparo em massa de
fake news nas eleições de
2018, mas mandou recados
duros ao chefe do Executivo
com vistas ao pleito de 2022.
A maioria da corte eleitoral
concluiu que foi comprovada a
existência de um esquema ilícito de propagação de notícias
falsas via WhatsApp no último
pleito para beneficiar Bolsonaro, mas avaliou que não se demonstrou gravidade suficiente
para cassar a chapa vencedora
do pleito presidencial.
O ministro Alexandre de
Moraes, que será presidente
do TSE em 2022, afirmou que,
se houver disparo em massa
de fake news nas próximas
eleições, os responsáveis serão cassados e “irão para a
cadeia por atentar contra as
eleições e a democracia”.
No julgamento sobre a
cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, além de Alexandre
de Moraes, os ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin,
Luís Felipe Salomão e Mauro

Alan Santos/PR

Campbell Marques fizeram
críticas ao chefe do Executivo
afirmando ter sido comprovada a existência do esquema ilícito de propagação de notícias
falsas, embora sem a demonstração de gravidade suficiente
para cassar os vencedores.
Os ministros Sérgio Banhos e Carlos Horbach também votaram para rejeitar as
ações. Mas, diferentemente
dos demais, os dois entenderam que não foram apre-

sentados elementos que permitem chegar à conclusão de
que houve algum tipo de disseminação de fake news em
benefício do atual presidente.
O julgamento foi iniciado
na terça-feira (26) e concluído
nesta quinta com os votos dos
três integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) que
fazem parte do TSE. Barroso,
Moraes e Fachin mandaram
duros recados a Bolsonaro
e afirmaram que, embora o

tribunal não tenha imposto a
punição ao presidente, o julgamento foi importante a fim
de preparar a corte para 2022.
“É bem verdade que o
desfecho aqui se afigura
pela improcedência, mas na
verdade essa não é uma decisão para o passado. Essa é
uma decisão para o futuro e
nós aqui estamos procurando demarcar os contornos
que vão pautar a democracia brasileira e as eleições do

próximo ano”, afirmou Barroso, presidente do TSE.
INÚMERAS PROVAS
Os integrantes da corte
acompanharam o voto do
corregedor-geral da Justiça
Eleitoral, ministro Luís Felipe
Salomão. O magistrado afirmou que “inúmeras provas”
apontam que desde 2017
pessoas próximas a Bolsonaro atuam de maneira permanente para atacar adver-

sários e, mais recentemente,
as instituições. Disse ainda
que a prática ganha “contornos de ilicitude”.
O ministro, que é relator
do caso no TSE, disse que estão “presentes indícios de ciência” de Bolsonaro sobre a
produção de fake news, mas
defendeu que a ausência de
provas sobre o teor das mensagens e o modo com que
repercutiram no eleitorado
impedem que seja imposta a
pena de cassação.
As duas ações em julgamento são de autoria do PT
e foram apresentadas após o
jornal F publicar reportagem
que revelou que empresas
compraram pacotes de disparos em massa de mensagens
contra o PT via WhatsApp.
No julgamento, o TSE
também fixou uma tese para
orientar a Justiça Eleitoral em
julgamentos sobre esquemas
de disseminação de fake news
via aplicativos de mensagens.
A orientação aprovada estabelece que é possível enquadrar esse tipo de esquema
como abuso de poder político e também como uso indevido dos meios de comunicação passíveis de levar à
cassação de mandato.

Auxílio Brasil prevê pagamento de R$ 90 a crianças e R$ 45 a grávidas
O programa Auxílio Brasil prevê pagamento de R$
90 para crianças até 3 anos.
Além disso, mulheres grávidas e jovens entre 18 e 21
anos, que estão cursando a
educação básica, receberão
R$ 45. Os valores vão compor parte da aplicação-base
do benefício, que terá, segundo previsão do governo
federal, até R$ 400. As informações são do Metrópoles.
Os valores estipulados es-

tão na minuta do decreto, que
deve ser publicado no fim do
mês. O texto será limitado a
cinco benefícios por família e
há previsão de entrada de outros dois, são eles: a superação da extrema pobreza: a ser
calculado individualmente e a
transição: servirá como porta
de saída do Auxílio.
De acordo com o documento, os benefícios serão
pagos por até dois anos, até
que a renda per capita da

família ultrapasse 2,5 vezes
o valor da linha da pobreza.
LINHA DA POBREZA
Um levantamento feito
pela Fundação Getúlio Vargas
(FGV) aponta, que o número
de pessoas que fazem parte
desse grupo triplicou, atingindo cerca de 27 milhões de
pessoas, cerca de 12,8% da
população brasileira. Além
disso, muitas dessas famílias
tentam sobreviver com uma

renda de R$ 246 por mês.
Segundo dados do Ministério da Cidadania, a faixa
de extrema pobreza passará
dos atuais R$ 89 per capita
para R$ 93, enquanto a linha de pobreza saltará de
R$ 178 para R$ 186. Cenário
projetado caso seja aprovado o projeto do Auxílio.
BÔNUS ESPORTIVO
Segundo o documento ao
qual, o Metrópoles teve aces-

so, outra novidade é o bônus
por desempenho esportivo e
acadêmico, que oferecerão
um pagamento mensal de R$
200 para adolescentes entre
12 e 17 anos, além de uma
parcela única de R$ 1.000.
O subsídio será pago a
quem participar de competições de jogos escolares brasileiros e conseguir chegar
até a terceira colocação. Já a
concessão da bolsa estudantil levará em conta o desem-

penho do aluno nas competições do ano anterior.
PEC DOS PRECATÓRIOS
O governo precisa da
aprovação do Congresso em
relação a Medida Provisória,
que criou o programa e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios,
que vai abrir espaço de R$ 83
bilhões para gastos extras em
2022. Com isso conseguirá
manter o benefício social.

Goiás, Tocantins e DF, 29 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 whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

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

diariodoestadogo.com.br

HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898

NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
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
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
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

ANO 12, Nº 2838
NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

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

PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00

GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. 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
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656

Goiás, Tocantins e DF, 29 de Outubro de 2021

SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes - 125
a 284m². COD: 638124.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Cobertura
5 suítes. Maria Paulo (62)
8450-0777
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------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,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço 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

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$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
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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
------------------------------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
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
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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ONU: adaptação climática pode custar
até US$ 300 bilhões por ano até 2030

A

adaptação às alterações climáticas custará aos países em
desenvolvimento US$ 300
bilhões por ano até 2030,
informou ontem (28) a Organização das Nações Unidas
(ONU). Se as metas de mitigação não forem atingidas, o
valor aumentará para US$ 500
bilhões até 2050, advertiu.
O financiamento atual é
apenas um quarto dos US$
300 bilhões previstos para
2030, adverte relatório da
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), divulgado antes da Conferência
sobre Alterações Climáticas
que começa nesta sexta-feira
(29) em Glasgow, na Escócia.
“Cumprir as promessas
de US$ 100 bilhões por ano
para o Fundo Climático Verde é uma obrigação em Glasgow”, disse a secretária-geral da Unctad, Rebecca
Grynspan, acrescentando
que também são necessários outros compromissos.
“São necessários esforços
em nível multilateral para
assegurar o financiamento
de que os países em desenvolvimento precisam para
se adaptar ao agravamento
dos impactos das alterações

Reprodução

climáticas”, acrescentou.
A organização pediu uma
reforma do sistema financeiro, que incluiria aumento
da ajuda estatal para o desenvolvimento. “Se os países do G7 tivessem atingido
o objetivo de 0,7% da ajuda
ao desenvolvimento até

2020, estariam disponíveis
US$ 155 bilhões adicionais”,
destaca o relatório da ONU.
O documento recomenda
a reestruturação e o perdão
da dívida dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, mais empréstimos por
parte dos bancos multilaterais

de desenvolvimento e maior
alcance dos mercados de obrigações verdes, que são atualmente severamente restringidos por políticas reguladoras.
A Unctad advertiu ainda
que as pressões para liberalizar o mercado de produtos
e serviços relacionados com

a proteção ambiental beneficiariam principalmente
os exportadores dos países
desenvolvidos, reduzindo a
capacidade fiscal das economias em desenvolvimento.
O relatório prevê que as
economias em desenvolvimento poderão perder anu-

almente US$ 15 bilhões em
receitas tarifárias se essa liberalização for alcançada.
Ao mesmo tempo, a agência da ONU destacou que as
tecnologias verdes devem ser
classificadas como bens públicos e, portanto, deve ser acessível a todas as economias.
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Enola Holmes mostra que Sherlock
não é o único detetive da família

Q

uando anunciado
pela Netflix, Enola Holmes já vinha
com a premissa de mover o
holofote de uma história de
época investigativa para a
irmã mais nova do detetive
mais famoso da literatura,
Sherlock Holmes. Embora
pareça desafiador, o filme
que leva o nome da protagonista chegou à plataforma
de streaming na quarta-feira
(23) e cumpre muito bem
esse papel de forma divertida e prazerosa de se assistir,
fazendo o espectador esquecer das mais de duas horas
de duração do longa.
A história acompanha
Enola Holmes, uma jovem vivida por ninguém menos que
um dos rostos mais marcantes da Netflix: Millie Bobby
Brown, que mostra enorme
versatilidade entre essa e sua
personagem Eleven na série
Stranger Things. Enola, como
a protagonista brinca nos
primeiros minutos do filme,
é um trocadilho para Alone
(sozinha, em inglês), esse termo define a personagem em
diversos momentos do filme,
em sentidos diferentes. Isso
porque sua mãe Eudoria Holmes (Helena Bonham Carter)
a criou para ser uma mulher
de personalidade forte e independente de qualquer pes-
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Novo conglomerado
do Facebook vai se
chamar “Meta”

soa, inclusive dela mesma.
O filme também promete
encantar o espectador nos
cenários, figurinos e maquiagem. A figurinista Consolata Boyle acaba tornando as
roupas de Enola uma espécie
de bússola para a personagem, cuja vestimenta precisa
mudar de acordo com sua
localidade, status social que
deseja apresentar e em mui-

tas cenas, fingir que é alguém
do sexo oposto, vestindo roupas masculinas. O figurino
também acaba trabalhando
diretamente com o roteiro
de Jack Thorne e usando essa
crítica ao machismo logo
nas cenas iniciais, em que
Mycroft critica a forma de
Enola de se vestir e se portar.
Enola Holmes não traz
muitas coisas novas ao

público, mas, ao mesmo
tempo, não é um clichê do
gênero e acumula pontos
positivos em diversos aspectos da trama, tornando
a experiência gostosa e interessante, sem cansar o espectador com sua duração e
prometendo conquistar fãs
além dos que já conhecem
Bobby Brown por seu trabalho em Stranger Things.

Nesta quinta-feira (28) o
Facebook anunciou durante um evento da empresa
que a plataforma terá um
novo nome, e segundo o
CEO da companhia, Mark
Zuckerberg, o nome da plataforma será “Meta”
“Somos uma empresa
que desenvolve tecnologia para conectar as
pessoas, juntos, podemos finalmente colocar
as pessoas no centro da
nossa tecnologia. E juntos, podemos desbloquear uma economia de
criadores muito maior”
afirmou Zuckerberg.
A rede social continuará
com o mesmo nome, assim
como o Instagram e WhatsApp, entretanto a empresa que controla a plataforma e os aplicativos irá

mudar de nome, passando
a se chamar “Meta
FACEBOOK E O SIGILO
Nesta
segunda-feira
(26), vários meios de comunicações internacionais
publicaram detalhes de alguns documentos internos
divulgados à Comissão de
Valores Mobiliários e fornecidos ao Congresso. Os documentos mostram a preocupação de pesquisadores
do Facebook sobre sua base
de usuários estar envelhecendo e a plataforma estar
perdendo força entre as gerações mais jovens.
Os documentos mostraram que a plataforma tinha
um sistema de hierarquia,
priorizando países que receberam proteção aprimorada durante as eleições.

