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Covid: Ministério da Saúde anuncia 3ª
dose para população acima de 18 anos
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que toda a população acima de 18 anos deverá tomar a terceira dose da vacina contra
Covid-19. A dose de reforço deve ser aplicada cinco meses após a segunda dose e, de preferência, com uma vacina diferente das doses anteriores, na chamada vacinação heteróloga. Em novembro, mais de 12 milhões de brasileiros estão aptos a receber a terceira dose. p4

Buracos causam prejuízos
e transtornos para motoristas e motociclistas p2
Buracos causam dores de cabeça e prejuízos para motoristas e motociclistas
de Goiânia. “É só começar a chover que a cidade enche de buraco. A gente
não vê os buracos ai cai machuca, estraga a moto, quebra a relação”, disse o
entregador Bruno Arante. Na avenida Laguna com a Padre Orlando no Parque Amazônia, um dos buracos serve até para ‘pescar’ segundo moradores.
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Vereadores querem proibir banheiros unissex
em Goiânia p2
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Crescimento do PIB em Goiás
segue acima da média nacional
O Produto Interno Bruto (PIB) consolidado do Estado de Goiás, em 2019, foi
quase o dobro do registrado pelo Brasil. Enquanto a riqueza nacional apresentou crescimento de 1,2% naquele ano, o PIB de Goiás atingiu 2,2%. p3
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Buracos causam prejuízos e
transtornos para motoristas
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B

uracos causam dores
de cabeça e prejuízos para motoristas e
motociclistas de Goiânia. “É
só começar a chover que a
cidade enche de buraco. A
gente não vê os buracos ai
cai machuca, estraga a moto,
quebra a relação”, disse o
entregador Bruno Arante.
Na avenida Laguna com
a Padre Orlando no Parque
Amazônia, Região Sul da capital, um dos buracos serve
até para ‘pescar’ segundo
moradores. “Na época de
sol é ruim, mas a gente vê
os buracos, quando chove
alaga, tampa tudo e quando a gente vê já ta em cima,
ai o prejuízo é grande, isso
quando a gente não machuca, quebra um braço, uma
perna. É muito difícil nesse
período de chuva trafegar
em Goiânia”, ressaltou.
Enquanto isso, comerciantes do setor Garavelo
B, afirmam que buraco tem
causado acidentes na porta
de estabelecimentos. “Eu já
vi motoqueiro caindo nesse
buraco aqui, eu mesmo quase cai também” concluiu.
De acordo com o entregador, neste período é o momento em que mais presencia acidentes. “Nessa época

de chega é quando nós motoqueiros mais sofremos.
Porque os buracos aparecem em vias que a gente ta
acostumado a trafegar. Eles
tampão os buracos na seca,
mas quando chove aparece
tudo de novo”, explicou.
O Diário do Estado, pro-

curou a Secretária Municipal de Infraestrutura (Seinfra), que afirmou que uma
equipe deve comparecer
no Parque Amazônia ainda
nesta terça-feira (16). Mas,
os comerciantes do Garavelo B devem esperar até o
final da semana.

EM NOTA
A Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana
(Seinfra) informa que ainda
hoje (16), será realizada a
manutenção asfáltica nesse trecho da Avenida Laguna com a Padre Orlando,
no Parque Amazônia. Po-

rém, referente ao buraco
na GO-040, a pasta informa
que até domingo (21) os
reparos serão feitos.
Lembramos que a população pode sempre encaminhar suas reclamações e
solicitações pelo aplicativo
Prefeitura 24hrs.

Goiânia é destaque entre as capitais com situação fiscal excelente
A análise das contas do
ano de 2020 mostra que o
quadro fiscal dos municípios
brasileiros ainda é preocupante. Levantamento feito
pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan), Índice Firjan
de Gestão Fiscal (IFGF, edição 2021) mostra que mais
de 1/3 das 5.239 prefeituras
analisadas estão em situação crítica. Somente 30,6%
dos municípios brasileiros
têm boa gestão fiscal e apenas 11,7% do total uma gestão de excelência.
O IFGF analisa as contas
das cidades brasileiras, com
base em dados oficiais,
através de quatro indicadores: Autonomia, Gastos

com Pessoal, Liquidez e Investimentos. A leitura dos
resultados bastante simples: a pontuação varia entre 0 e 1, sendo que quanto
mais próximo de 1 melhor
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a gestão fiscal do município. Após a análise de cada
um deles, cada município
é classificado em um dos
conceitos do estudo: gestão crítica (resultados infe-

riores a 0,4 ponto), gestão
em dificuldade (resultados
entre 0,4 e 0,6 ponto), boa
gestão (resultados entre
0,6 e 0,8 ponto) e gestão de
excelência (resultados superiores a 0,8 ponto).
Goiânia alcançou a pontuação de 0,8293, bem
acima da média das cidades brasileiras que foi de
0,5456. Entre as 27 capitais
brasileiras, Goiânia assume
a 6ª posição entre as nove
que atingiram o índice de
excelência. De acordo com
o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, o equilíbrio financeiro é preocupação de primeira ordem para a gestão
municipal. “Sabemos que a
maioria dos municípios têm

enfrentado grandes dificuldades, principalmente por
conta dos efeitos da pandemia da Covid-19. Temos
trabalhado dia e noite para
atender às necessidades da
população com a aplicação
dos recursos públicos de
maneira inteligente e eficiente”, assegurou.
Para o presidente em
exercício da Firjan, Luiz Césio Caetano, o equilíbrio
sustentável das contas públicas municipais é essencial
para o bem-estar da população e a melhoria do ambiente de negócios. Por isso,
a preocupação em relação
às 3.024 cidades brasileiras
que apresentam situação
fiscal difícil ou crítica.
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Vereadores
querem
proibir
banheiros
unissex em
Goiânia
Projetos de lei que proíbem a instalação de banheiros unissex, também
chamados neutros, nas esferas pública e privada da
capital goiana, foram apresentados na Câmara Municipal de Goiânia. O teor das
matérias propostas pelos
vereadores Ronilson Reis
(PODE) e Gabriela Rodart
(DC), inclusive, foi tema de
debate da sessão plenária
desta terça-feira, 16. “Queremos fazer com que o uso
dos banheiros se limite à
característica biológica de
cada um, e não à identidade de gênero”, ressalta o
parlamentar do Podemos.
Apesar de Ronilson
Reis ter puxado a discussão nesta terça, a partir
da protocolação de matéria própria, Gabriela
Rodart também já havia
apresentado documento semelhante na última
semana de outubro. No
entanto, enquanto o texto
da parlamentar proíbe banheiros unissex unicamente em estabelecimentos
privados, o projeto de autoria de Ronilson também
inclui a esfera pública –
sendo referente a ambientes públicos e privados.
A justificativa de ambos os parlamentares é
acerca da defesa da privada e da proteção das mulheres quanto a possíveis
constrangimentos. “É inaceitável que as mulheres
de nossa cidade sejam
vítimas de insegurança,
sendo obrigadas a dividir
o banheiro com homens.
Mesmo se esses homens
passarem a se vestir
como mulheres, ainda
assim nenhuma mulher
se sente segura nessa
situação. É claro que ela
estará vulnerável, pois é
mais fraca fisicamente,
e o risco de estupros ou
qualquer tipo de assédio
sexual se torna muito
maior. Meninas também
usam o banheiro de estabelecimentos
privados. Qual pai e qual mãe
gostaria que sua filha
fosse surpreendida pela
presença de um homem
urinando no banheiro?”,
questionou Rodart.
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Dinâmica de crescimento do PIB em
Goiás segue acima da média nacional

O

Produto Interno Bruto (PIB) consolidado
do Estado de Goiás,
em 2019, foi quase o dobro
do registrado pelo Brasil. Enquanto a riqueza nacional
apresentou crescimento de
1,2% naquele ano, o PIB de
Goiás atingiu 2,2%. Os números fazem parte do mais
recente estudo do Instituto
Mauro Borges de Estatísticas
e Estudos Socioeconômicos
(IMB), segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
O estudo, divulgado na
sexta-feira (12/11), apresenta
a variação real e a composição
setorial do PIB de Goiás, que
fechou em 2,2%, com resultado de incremento alcançado
de R$ 7,3 bilhões. Esse desempenho dos setores que
compõem o conjunto produtivo do Estado representa ainda
uma importante recuperação
da economia goiana, que vinha de queda de 1,4%, em
2018, no governo anterior. O
crescimento em 2019, primeiro ano da gestão do governador Ronaldo Caiado, assegura
a 9ª posição no ranking entre
os Estados da Federação. A indústria foi a que mais cresceu.
Vinha de um PIB negativo, em
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2018, de -1,2% e foi para o positivo, de 2,9%.
“Conseguimos superar
situações delicadas. Goiás estava entre os quatro
piores Estados do país do
ponto de vista fiscal, com
colapso da máquina pública, mas nós avançamos e
fomos os únicos a entrar
no Regime de Recuperação
Fiscal (RRF)”, destacou o go-

vernador Ronaldo Caiado.
Segundo o governador,
Goiás é, neste momento, o
Estado com maior capacidade
de desafiar a crise provocada
pela pandemia de covid-19.
“Somos riquíssimos, com capacidade produtiva nas nossas terras”, afirmou. Caiado
lembrou, ainda, que o Produto Interno Bruto (PIB) goiano
cresceu 4,4% no segundo tri-

mestre de 2021, em comparação com o mesmo período
do ano anterior, bem acima
da média de outros estados.
“Se o prognóstico de 2022 é
de apenas um percentual de
1% para o Brasil, Goiás vai trabalhar para estar bem acima
desta média”, acrescentou.
Sobre o desempenho da
economia, o secretário-geral
de Governo, Adriano da Ro-

cha Lima, pontou a posição
de destaque de Goiás entre
os Estados da Federação.
“No primeiro ano do governo Ronaldo Caiado, tivemos
um crescimento significativo
do PIB de Goiás. Ele cresceu
quase 60% a mais do que em
2018, ano anterior”, destacou.
“Nós tivemos, em 2019, um
PIB de 2,2% de crescimento,
versus um crescimento de

1,4% em 2018. Mais importante do que isso, é que o PIB
do Brasil, em 2019, ficou em
1,2%, deixando o resultado do
PIB goiano 1,0% maior que a
média nacional”, ressaltou.
O resultado do PIB goiano
em 2019, mostra que Goiás
viveu um movimento inverso
ao da tendência nacional de
queda, alcançando um crescimento de 60%. “Isso mostra
como as políticas implementadas pelo governo estadual,
com o objetivo de estimular
a produção da indústria goiana, foram acertadas”, afirmou o titular da SGG.
Na composição da economia estadual, o desempenho
da indústria revela que Goiás
está “conseguindo diminuir o
seu crescimento lastreado nas
commodities e tendo maior
investimento na indústria de
transformação, gerando mais
valor agregado para o que é
produzido no Estado”, pontuou o titular da SGG.
A recuperação do PIB
goiano, em 2019, ocorreu
devido ao bom desempenho apresentado por todos
os setores da economia. Nas
atividades ligadas à indústria
cresceu 2,9%, serviços (1,9%)
e agropecuária (1,4%).

Goiás é o 3º Estado com mais mortes por dengue no Brasil em 2021
Goiás é o terceiro Estado
que mais registrou até agora
mortes por dengue em 2021.
Os dados foram divulgados
pelo Ministério da Saúde,
no boletim epidemiológico
“Monitoramento dos casos de arboviroses urbanas
por vírus transmitidos pelo
mosquito Aedes”, publicado neste mês. Segundo
os números apresentados,
foram contabilizadas, até a
semana 44 deste ano, 20
óbitos por dengue no ter-

ritório goiano. Apenas São
Paulo e Paraná registraram
marcas superiores, com 53
e 28 respectivamente.
Em todo o País, foram
confirmados 209 mortes
por dengue desde o início
do ano. Se utilizarmos os
dados comparados, quase
10% das mortes foram em
Goiás - que abriga cerca de
3,3% da população nacional. Em relação á taxa de
incidência, ainda conforme
os dados do Ministério da

Saúde, o Estado figura na
segunda colocação entre os
entes federativos brasileiros, com 622 casos a cada
100 mil habitantes. Este
número é quase três vezes
maior que a média nacional
e fica atrás apenas do Acre,
que registra 1.524,1 casos
por 100 mil habitantes.
A Região Centro-Oeste é
a mais atingida pelos casos
de dengue em todo o País.
Como mostra o Ministério
da Saúde, a taxa de incidên-

cia regional é de 513,8 casos
por 100 mil habitantes. Para
efeito de comparação, a região Sul, que figura na sequência como segunda colocada, tem 218 casos por 100
mil habitantes. Diante deste
cenário, a pasta do governo
federal recomenda “implementar ações para redução
de casos e investigação detalhada dos óbitos, para subsidiar o monitoramento e assistência dos casos graves e
evitar novas mortes”.
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Covid: Ministério da Saúde anuncia 3ª
dose para população acima de 18 anos

E

m coletiva na manhã
desta terça-feira (16),
o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, anunciou
que toda a população acima
de 18 anos deverá tomar a
terceira dose da vacina contra Covid-19. A dose de reforço deve ser aplicada cinco
meses após a segunda dose
e, de preferência, com uma
vacina diferente das doses
anteriores, na chamada vacinação heteróloga. Em novembro, mais de 12 milhões
de brasileiros estão aptos a
receber a terceira dose.
Até então, tomavam a
terceira dose as pessoas
imunossuprimidas, profissionais de saúde e idosos.
Na coletiva, o Ministério da
Saúde afirmou que há vacinas para a dose de reforço
e que a pasta está em tratativas sobre novas doses . A
pasta mudou ainda o intervalo para dose de reforço:
antes era de seis meses após
a dose anterior, agora passa
a ser de cinco meses.
Não foi divulgado calendário que detalha a ordem
de vacinação desta terceira
dose. Segundo o ministro, a

Divulgação

lógica será a mesma do cronograma anterior, à medida
que quem completa cinco
meses da última dose recebida, pode buscar a terceira.
“Acaba seguindo este mesmo cronograma. Aqueles
que têm a vacina mais antiga

terão acesso primeiro”, afirmou Queiroga, na coletiva.
JANSSEN
Outra mudança anunciada é a de que as pessoas
que receberam a vacina da
Janssen, até então aplicada

como imunizante de dose
única no país, deverão tomar uma segunda dose
deste mesmo imunizante,
dois meses após a primeira.
“No início a recomendação
foi de que essa vacina fosse
de dose única. Hoje sabe-

mos que é necessário essa
proteção adicional”, disse
Queiroga. Quem recebeu
a Janssen deve tomar uma
segunda dose após dois
meses e, depois de cinco
meses da segunda dose, receber a terceira dose.

MEGA VACINAÇÃO
O Ministério anunciou, de
20 a 26 de novembro, a iniciativa publicitária da Mega
Vacinação, na tentativa de
aumentar a procura pela segunda dose ou pela dose de
reforço contra Covid-19.
Segundo a pasta, mais de
21 milhões de pessoas estão aptas a tomar a segunda
dose. Em Goiás, são mais
de 690 mil. Entre os goianos,
13% não voltaram para tomar
a dose dois, segundo dados
apresentados pelo Ministério.
GOIÁS
Segundo Queiroga, a campanha é implementada pelos municípios. Perguntada
pelo Diário do Estado, sobre
a possibilidade de haver alguma mudança em Goiânia
diante da Mega Vacinação, a
assessoria informou que já há
vacinas para todas as pessoas
acima de 12 anos na capital.
O governo de Goiás informou que seguirá as novas
orientações e que a Secretaria Estadual de Saúde deve
comunicar as mudanças aos
gestores municipais até a
próxima quinta-feira (18/11).

Ministro nega interferência de Bolsonaro no Inep e no Enem
O ministro da Educação,
Milton Ribeiro, negou, na
tarde desta terça-feira (16),
que haja interferência ideológica na elaboração do
Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio) deste ano. A
prova, que é um dos principais meios de acesso às
universidades públicas no
país, começa a ser aplicada
no domingo (21) e tem a segunda etapa marcada para o
domingo seguinte (28).
Nesta segunda-feira (15),
durante agenda em Dubai,

nos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prova “começa
agora a ter a cara do governo”. O titular do MEC (Ministério da Educação) negou a
afirmação do mandatário,
alegando que não há interferência na elaboração da
prova. “Não há problema de
interferência no Inep nem
no Enem. Está tudo encaminhado para as provas se realizarem normalmente”, disse
Ribeiro após reunião no Ministério da Justiça.

Nas últimas semanas, o
Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) sofreu com uma debandada
de quase 40 servidores. Pelo
menos 28 pessoas que exerciam funções de liderança
dentro do órgão e entregaram os cargos estavam diretamente envolvidas com a
realização do Enem. Em carta, os funcionários alegaram
falta de gestão na autarquia
ligada ao MEC, “assédio moral e pressão ideológica”.

Apesar da crise deflagrada
pela renúncia coletiva dos servidores, a reunião desta terça
no Ministério da Justiça, que
contou com a presença de
Ribeiro, de Anderson Torres,
titular da Justiça, e do presidente do Inep, Danilo Dupas,
tratou apenas da segurança
durante a realização da prova.
INGERÊNCIA
IDEOLÓGICA
Desde que assumiu o governo, Bolsonaro e seus aliados têm tentado ter maior in-

gerência ideológica no exame,
que obedece a critérios técnicos para avaliar os estudantes
do ensino médio no país. O
Inep, responsável pela elaboração e organização da prova,
está em seu quinto presidente
desde 2019. O próprio MEC
está sob o comando do terceiro ministro desde o começo
da gestão de Bolsonaro.
Já em 2019, primeiro ano
do governo, o Inep teve uma
“comissão ideológica”, que
foi nomeada para avaliar
questões da prova e barrou

66 perguntas. Em outubro
deste ano, após uma proposta do Inep de criar uma comissão para a revisão ideológica
das questões, o Ministério
Público Federal, por meio
da Procuradoria Federal dos
Direitos do Cidadão, encaminhou ao órgão uma recomendação de que o “tribunal ideológico” (como o caso ficou
conhecido) não fosse adiante.
O MEC já havia tentado algo
semelhante por meio de
uma portaria de fevereiro,
que acabou revogada.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466

HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466

SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898

ANO 12, Nº 2848
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
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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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
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
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
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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

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 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
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
------------------------------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

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

ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------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
tada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)

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

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

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------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

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

FINANCIAMENTO

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

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------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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DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

O jovem informante do FBI que
se tornou no senhor das drogas

Reprodução

Morte de outro cantor
sertanejo é prevista
por Sarah Sheeva

E

xiste uma expressão
que circula na Internet
que chama de ‘white
people’s problems’ (problemas de gente branca)
eventos que de fato não
são problemáticos, mas,
aos olhos dos privilegiados,
se tornam uma questão de
suma importância. É mais
ou menos por aí a história
de ‘White Boy Rick‘, que é
baseada em fatos reais.
O filme, de certa forma,
tenta fazer com que o espectador se compadeça dos

eventos que conduzem a
história de vida de Rick Jr,
porém, essa empatia fica
comprometida quando você
entende que tudo o que
aconteceu foi escolha das
pessoas envolvidas. Sem
conseguir o envolvimento do espectador, o filme
de quase duas horas é um
pouco entediante. Matthew
McConaughey tenta repetir sua atuação de ‘Clube
de Compras Dallas‘ (2013),
mas seu personagem é tão
vazio que o ator não con-

segue atingir o resultado.
Destaque apenas para Bel
Powley, que interpreta bem
uma irmã mimada com dependência em drogas.
Ambientado em Detroit
durante o ano de 1984, o
filme mostra como o pai
do protagonista (vivido por
Matthew
McConaughey)
sofria para sustentar sua
conturbada família. Aos 14
anos de idade, Rick decide se tornar informante da
polícia, porém seu envolvimento no mundo do crime

acaba transformando-o num
poderoso traficante. Yann
Demange (71: Esquecido em
Belfast) assume a direção.
Com direção de Yann
Demange, a trama gira em
torno de Richard Wershe Jr.,
que nos anos 80, com apenas 14 anos, se tornou um
chefão do tráfico de drogas
local após alguns meses
trabalhando como informante do FBI. O roteiro é
de Steve Kloves, da franquia
‘Harry Potter‘, e Darren Aronofsky é um dos produtores.

Sarah Sheeva, filha dos
cantores Baby do Brasil e
Pepeu Gomes, vem criando
polêmicas devido opiniões
que compartilha em suas
redes sociais. Uma das últimas polêmicas em que
se envolveu, e que rendeu
uma grande discussão, foi a
de que a “sofrência” estilo
musical bastante aclamado
no país, “atrai o capeta”.
Sarah, que é pastora,
tem sido alvo de críticas
dos internautas, por ter
“previsto” a morte de um
sertanejo, fazendo referência ao acidente em
que Marília Mendonça e
outras quatro pessoas, incluindo seu tio e seu produtor morreram, no início
do mês de novembro.

“Deus me toma. Se
achou ruim, reclama com
Deus, meu bem. Eu sou só
uma empregada de Jesus,
eu só cumpro ordens. Eu
não tenho poder para escolher o que eu vou falar”, rebateu Sarah em resposta aos
ataques que tem recebido.
Sarah também deixou
claro que não teve intenção de falar mal de Marília
Mendonça ou de outros
sertanejos, porem foi “tomada por Deus”, para alertar artistas do meio.
“Eu falei de mais um artista. Não sei se vocês perceberam. Não irei citar o
nome dele, mas ele é o próximo, se não se consertar.
Deus falou de mais um, tem
mais um na lista ai”, disse.

