p8

DIÁRIO DO ESTADO
Goiânia, Terça-feira, 23 de Novembro de 2021 - Ano 12 nº 2852 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

O que é a tecnologia 5G e como ela
mudará o cotidiano das nossas vidas

idades inteiras conectadas, carros automatizados, robôs nas linhas de produção fabris, irrigação inteligente no campo e uma internet com ultra
velocidade. Esses são exemplos do que o 5G pode trazer de avanços na tecnologia. Com a nova rede, o mundo em que objetos e equipamentos do dia-a-dia ganham vida por meio de movimentos, sensores e inteligência, está bem próximo, inclusive poderá estar dentro de casa. p4

“Números superam expectativas”, diz Caiado sobre
Mutirão Iris Rezende p3
“O evento superou as nossas expectativas e das pessoas que procuraram
atendimento. Os dados extrapolaram qualquer projeção que havia sido
feita inicialmente. Todas as pessoas que acompanharam o mutirão, e que já
tinham participado de outros, disseram que o fluxo foi algo jamais visto”.
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Qual a relação
do racismo
o governo do
Bolsonaro? p4
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Falta de insumos faz subir o
preço de eletrônicos em Goiânia
O desabastecimento de matéria-prima já afeta o comércio de brinquedos e
eletrônicos em Goiás e deve respingar nas compras de fim de ano. Em Goiânia, gerentes de lojas relatam atrasos nas entregas e escassez de produtos. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia sobe 11 posições em
competitividade dos municípios

A

maior parte dos municípios goianos ficou entre
os 200 piores colocados
no ranking de competitividade, divulgado na segunda-feira
(22), pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Goiânia foi a
única cidade do estado entre
as 100 mais competitivas, na
posição 79ª – 11 colocações a
mais que o ranking anterior. Os
dados são referentes aos anos
de 2018, 2019 e 2020.
O ranking, utilizado como
referência para a criação de
políticas públicas, é elaborado
pelo CLP em parceria com o
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) e a Gove, que é uma
plataforma de inteligência para
gestão municipal. O estudo
analisa a capacidade competitiva das 411 cidades brasileiras
com mais de 80 mil habitantes.
Com isso, 16 municípios goianos participam do ranking.
A avaliação é feita a partir
de 65 indicadores, distribuídos em 13 pilares temáticos
e 3 dimensões – instituições,
sociedade e economia. Os
pilares são: sustentabilidade
fiscal, funcionamento da máquina pública, meio ambiente, acesso à saúde, qualidade
da saúde, acesso à educação,
qualidade da educação, segurança, saneamento e meio
ambiente, inserção econômica, inovação e dinamismo
econômico, capital humano e
telecomunicações.
A posição goiana no ranking
nacional, de forma geral, con-
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tinuou a mesma, já que, no
levantamento divulgado em
novembro de 2020, também
era só Goiânia que figurava entre as 100 mais competitivas.
A capital subiu 11 posições
no ranking geral. No ano passado, ocupava a 90ª posição,
na comparação com os outros
municípios brasileiros.
Com isso, Goiânia também
é a 10ª capital mais competitiva do País. O que favoreceu a
cidade foram os avanços positivos nas notas recebidas nos
pilares de saneamento (+20),
segurança (+14), acesso à saúde (+53), funcionamento da
máquina pública (+83) e sustentabilidade fiscal (+21).
O coordenador de com-

petitividade do CLP, Lucas
Cepeda, destaca o bom desempenho da capital no índice de saneamento. “É uma
tônica geral do estado. Com
exceção de Catalão e Novo
Gama, todas as cidades subiram nesse pilar”, sublinha.
Apesar de ter melhorado
o acesso à saúde, a capital recuou na qualidade da saúde
em 85 posições. O primeiro
pilar considera indicadores
como a cobertura da atenção
básica, cobertura vacinal e
atendimento pré-natal. Goiânia se destacou na cobertura
vacinal (64,46%), subindo 103
posições. Apesar disso, é a
222ª colocada nesse indicador.
Já na qualidade da saú-

de, desfavoreceram a capital
os índices de mortalidade
materna, com queda de 22
posições, e de mortalidade
na infância, em que caiu 75
colocações. Além disso, as
notas de Goiânia nos novos
indicadores inseridos nesse pilar não foram boas. No
quesito obesidade na infância, a capital ficou na 390ª
posição. Já na parte de desnutrição na infância, o município figurou em 336º lugar.
Cepeda explica que esses índices de obesidade e
desnutrição entraram para a
avaliação do ranking com um
peso maior, por se tratarem
de indicadores da primeira
infância. Para ele, o que im-

pactou essa diferença nos
dois pilares ligados à saúde
foi, justamente, essa inclusão de novos índices.
Em nota, a Prefeitura de
Goiânia disse que tem trabalhado incessantemente
para melhorar todos os indicadores de desenvolvimento
humano da capital. O Paço
destacou os índices de saúde e informou que já aplicou
19,46% de recursos próprios
em saúde, até agosto de
2021. “O índice foi acima
dos 15% previstos. A pandemia da Covid-19 mostrou o
quanto é importante ter um
sistema de saúde preparado
e acessível a todos os usuários do SUS”, diz o texto.

Falta de insumos faz subir o preço de eletrônicos em Goiânia
O desabastecimento de
matéria-prima em escala
global já afeta o comércio
de brinquedos e eletrônicos
no Brasil e em Goiás e deve
respingar nas compras de
fim de ano. Em Goiânia, gerentes de lojas relatam atrasos nas entregas e escassez
de produtos, cujos preços
aumentam devido à falta de
resinas plásticas e semicondutores na indústria – alguns
dos insumos mais usados.
A escassez de plástica e
resinas do tipo usados na
fabricação desde aparelhos

eletrônicos até papel-filme
acontece desde o ano passado e teve como agravante a pandemia do novo coronavírus. Ao Mais Goiás,
a gerente de uma das unidades da loja de brinquedos Playin’Joy em Goiânia,
Dayara Marques, conta que
a falta dessa matéria-prima
na indústria acaba afetando todo o ciclo vendas.
“Os produtos mais procurados são os que mais
estão em falta. Carrinhos
e motos elétricas, por
exemplo, tiveram um au-
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mento no preço por causa
da escassez de plástico.
Tem muito produto que
não conseguimos e muitos
produtos em atraso”, diz a
gerente, que já registrou
atrasos na entrega de mercadorias em prazos que variam de 15 até 40 dias.
INSUMOS PLÁSTICOS
Em uma publicação de
março deste ano, a Associação Brasileira dos Distribuidores de Resinas Plásticas
e Afins (Adirplast) declarou
que o “cenário de desabas-

tecimento de insumos plásticos que se tornou realidade para muitas empresas
transformadoras no Brasil
não é vento passageiro”.
De acordo com Laércio
Gonçalves, presidente da
Adirplast, é a primeira vez
que são registrados tantos
“acontecimentos que impactaram a produção e o consumo ocorrendo ao mesmo
tempo e em um curto período”. Para ele, essa é uma
crise que começou a ser
desenhada no início da pandemia, “com as dificuldades

de produção e a insegurança de como manter trabalhadores em operação”,
podendo perdurar até o
primeiro trimestre de 2022.
De acordo com a Adirplast, as incertezas externas
têm afetado diretamente
o Brasil, que importa historicamente 30% do consumo aparente de resinas
termoplásticas, e a demora na chegada desses
produtos por aqui afeta o
mercado nacional, mesmo
que haja notados esforços
de produção local.
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Goiás vence e garante volta
à Série A
do Brasileirão

O Goiás está de volta
à Série A do Campeonato Brasileiro. Menos de
um ano após a queda, o
Esmeraldino garantiu o
retorno à elite do futebol
nacional com uma rodada de antecedência após
vitória por 2 a 0 contra o
Guarani, na noite de hoje,
no Estádio Brinco de
Ouro, em Campinas (SP).
Elvis e Nicolas marcam
os gols do triunfo. Com o
resultado, o time goiano
chega a 64 pontos e não
pode mais ser alcançado
pelas equipes fora do G4
da Série B.
O Goiás se junta a Botafogo e Coritiba, entre os
times que já asseguraram
o acesso. Avaí, CRB, CSA
e Guarani ainda sonham
com uma vaga na última
rodada, que será disputada entre a próxima quinta-feira e domingo.
Precisando da vitória
para confirmar a vaga, o
Goiás conseguiu se impor
mesmo jogando fora de
casa. Elvis abriu o placar
logo aos sete minutos do
primeiro tempo, em cobrança de falta. Aos 28,
Nicolas aproveitou cruzamento de Artur e cabeceou para ampliar.
Com a vantagem, o
Goiás segurou a pressão
de um adversário apoiado pela torcida para confirmar a vitória. O goleiro
Tadeu teve grande atuação na partida. Perto do
fim do jogo, o atacante
Nicolas foi expulso após
uma confusão com os jogadores reservas do Guarani ao ser substituído.
Na última rodada, o
Goiás enfrenta o Brusque, no Serrinha, no domingo. No mesmo dia, o
Guarani terá novo jogo
decisivo, desta vez contra
o já campeão Botafogo,
no Estádio Nilton Santos.
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“Números superam expectativas”,
diz Caiado sobre Mutirão Iris Rezende

“O

evento superou
as nossas expectativas e das pessoas que procuraram atendimento. Os dados extrapolaram
qualquer projeção que havia
sido feita inicialmente. Todas
as pessoas que acompanharam o mutirão, e que já tinham
participado de outros, disseram que o fluxo foi algo jamais
visto”. Foi o que disse o governador Ronaldo Caiado sobre a
primeira edição do Mutirão Iris
Rezende Governo de Goiás, realizada na Região Noroeste de
Goiânia. Caiado se manifestou
na manhã desta segunda-feira
(22/11) em entrevista coletiva
realizada no Salão Dona Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.
Em dois dias de programação, 55 mil pessoas procuraram por serviços, e foram realizados 70 mil atendimentos.
A próxima edição está confirmada para os dias 11 e 12
de dezembro no Bairro Independência, em Aparecida de
Goiânia. A previsão é de que
sejam realizadas duas edições
por mês. Após a região Metropolitana, a ação deve chegar
ao Entorno do Distrito Federal
e as demais regiões do Estado.
Além do recorde de aten-
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dimentos e de público, a aprovação por parte dos usuários
foi considerada positiva. De
acordo com pesquisa realizada pela Controladoria-Geral
do Estado (CGE), 98% das pessoas ouvidas afirmaram que
gostaram da realização do
mutirão; 88% encontraram o
serviço que procuravam; 94%
gostariam de novas edições
realizadas pelo Governo de

Goiás; 67% deram nota 10
para o atendimento, 12% nota
nove e 10%, nota oito. Foram
ouvidas 262 participantes.
O governador revelou que,
por ter acompanhado diariamente a evolução do quadro
de saúde do ex-governador e
ex-prefeito Iris Rezende, que
apresentou vários momentos de melhoras durante os
90 dias de internação, teve a

ideia de recebê-lo em Goiás
com um Mutirão. “Conversei
com meus secretários e assessores de governo para projetar o evento e pedi aos familiares, à Dona Iris, Ana Paula,
Adriana autorização para
que eu pudesse promovê-lo,
ali foi o início dos mutirões
do Iris. Infelizmente, ele não
pôde comparecer diretamente, mas tenho certeza de que

ele, lá de cima, ficou alegre ao
ver que nós nos dedicamos de
corpo inteiro para que fosse
um sucesso”, disse.
O governador deu destaque às entregas de obras de
saneamento na região, que
receberam investimentos do
Governo de Goiás no valor de
R$ 50 milhões; ao programa
Mães de Goiás, que beneficiou 3 mil mulheres com o

cartão que garante, mensalmente, R$ 250 para alimentação dos filhos entre zero a seis
anos de idade; e, também,
aos mais de mil atendimentos
feitos pela Agência Goiana de
Habitação (Agehab), que fez
a entrega de 674 escrituras e
coleta de 332 assinaturas nos
documentos de suas moradias, que depois serão encaminhadas pela agência para
registro em cartório antes da
entrega definitiva. “Essas famílias esperavam, em média,
há mais de 20 anos pela escritura. Em um dos casos, há 35
anos”, disse Caiado.
Sobre a entrega dos cartões
do Mães de Goiás, o governador ressaltou que o programa
social cumpriu o objetivo de
fazer com que a necessidade
imediata, que é a alimentação
das crianças, chegasse com
rapidez a essas famílias. “Gostaria de ter gravado todos os
depoimentos das mães que se
dirigiam a mim para falar da
importância de terem recebido aquele cartão. São depoimentos maravilhosos: ‘Governador, nunca imaginei, mas
meu filho agora vai poder ter
alimentação correta, terei essa
segurança para a alimentação
dos meus filhos’”, disse.

Brasil e Goiás recua no número de desempregados em 2021
De acordo com o ranking
da agência de classificação de risco Austin Rating,
mesmo apresentando tendência e queda na taxa de
desempregados, o Brasil é
a 4ª maior entre as principais economias do mundo.
A pesquisa é referente ao 3º
trimestre e reúne os dados
de mais de 40 países.
Esta queda no Brasil vem
caindo desde o segundo trimestre deste ano, que estava a 13,2%, atingindo 13,7

milhões de trabalhadores
desempregados, segundo
a última pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE). No 1º trimestre de
2021 o índice estava a 14,7%.
Entretanto, em Goiás os
números também continuam
caindo, no segundo semestre
deste ano, a taxa de desemprego em Goiás recuou para
12,4%, registrando queda de
1,1 ponto porcentual em relação aos três primeiros me-

ses do ano (13,5%) e índice
menor quando comparado
aos 12,8% do mesmo trimestre de 2020.
PONTO DE VISTA
Os dados são da Pesquisa
Nacional por Amostra Domiciliar Contínua (PNAD), divulgada pelo IBGE. De acordo com o
economista André Braga, essa
queda de alguma forma impacta na economia do estado.
“Apesar de parecer um
recuo pequeno pode-se en-

tender o impacto na vida
dos goianos, uma das formas
é de que o rendimento médio real habitual de todos os
trabalhos das pessoas ocupadas subiu, passou de R$
2.351,00 para R$ 2.380,00,
representando um aumento
de 1,23% acima da inflação
para o período. Porém ainda estamos sem alcançar os
números referentes ao mesmo período do ano de 2020,
em relação aos rendimentos,
que estavam em cerca de R$

2.450,00″, comenta André.
A queda na taxa em números absolutos, representa 447 mil desempregados
no Estado entre os meses
de abril e junho. A taxa estadual foi 1,7 ponto percentual menor que a nacional
(14,1%). Com isso Goiás se
posicionou como o oitavo
estado com a menor taxa de
desemprego do País.
Para Ivo Ferreira, também
economista, ele concorda
que Goiás está muito bem,

comparado aos outros países. “Quanto menor a porcentagem de desempregados no Estado, melhor para
a população e para a economia. Isto mostra que o Estado
vem retomando as atividades
econômicas e que suas decisões para ajudar o setor econômico estão sendo bastante
valido. E isto faz com que a
geração de empregos volte a
crescer, trazendo um cenário
otimista a toda sua população”, afirma Ivo.
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Qual a relação do racismo no país com
o governo do presidente Jair Bolsonaro?
Divulgação

SAMANTHA SOUZA

I

números casos de racismo
que veem repercutindo
em todo o Brasil, e isso
acende um alerta vermelho
de retrocesso na reparação
histórica brasileira. Apesar de
ser discutido em várias esferas
sociais, poucos conseguem
identificar atitudes e expressões racistas. Então para facilitar tal entendimento trouxe
para você, caro leitor, alguns
conceitos importantes.
Preconceito: é um julgamento sem conhecimento
de causa, ou seja, quando se
julga algo sem antes conhecer. Discriminação: é diferenciar, ou tratar de modo diferente pessoas por diversos
motivos, por exemplo: posição social. Racismo: é uma
forma de preconceito ou discriminação motiva pela cor
da pele ou origem étnica.
RACISMO NO BRASIL?
No domingo (14/11) um
homem se recusou a ser
atendido por uma atendente
do hipermercado Extra do
Setor Marista, em Goiânia.
De acordo com testemunhas, o homem disse que a
“mulher era preta e não fazia o trabalho direito”. Após
a declaração, ele caminhou

em direção a saída do estabelecimento gritando: “ Eu sou
racista mesmo, eu não vou ser
atendido por ela, eu vou embora”. Uma das testemunhas
chamou a polícia e homem foi
preso e em seguida liberado
após pagamento de fiança.
O que chamou a atenção
da nossa equipe foi a tranquilidade em que o individuo
se manisfestou racista. So-

bre isso, conversamos com
a presidente do PSOL Goiás
e doutoranda em educação
Manu Jacob, que explicou
que a manifestação explicita
do racismo se dá a “história
racista e escravocrata do pais
e ao governo Jair Bolsonaro.”
Já o historiador Elby Marinho, atribui o atos a cultura
Europeia, predominante no
país em seus primeiros anos.

“Muitas vezes se houve
falar que o brasileiro é fruto
da união entre o europeu,
índio, africano e criou uma
cultura nova, mas não é uma
união. Nos temos esses três
elementos culturais, mas
o dominante é o europeu.
Tanto é que a nossa língua, a
nossa cultura, nosso sistema
de direito, político e educacional são europeus. Então

esse racismo vem disso. Lá
no século XV, XVI, XII que é
quando o Brasil começa a
ser ocupado e colonizado
por eles, tinha a concepção
de que os europeus era um
povo superior. Superior porque eram cristãos, porque
tinham mais conhecimento
cientifico, e também poder militar. Apenas após as
grandes guerras mundiais

que essa superioridade começou a ser questionada”,
explicou o historiador.
O ponto principal para
avançar em relação ao racismo estrutural é reconhecer
que ele existe. Com isso, será
mais ‘fácil’ fazer uma reparação histórica. No entanto
esta ação deve ser coletiva
e contar com os três poderes (Legislativo, Executivo e
Judiciário). Porém, segundo
a pesquisadora, as características do atual governo não
corroboram para o feito.
“ As características desse governo são fascistas. Eu
não sou adepta da estória
de que vivemos no fascismo,
mas ele tem características
que flertam com o fascismo.
Uma das principais vertentes
do fascismo é a supremacia
branca. Então, quando o presidente vai a público e fala
que deu educação aos filhos
dele e que os filhos não se
relacionam com uma negra.
Quando um chefe de estado
fala isso, ele autoriza outras
pessoas com esse mesmo
tipo de pensamento, mesmo
tipo de atitude que estava
guardado no armário a sair e
falar. Então esses pontos que
levam o crescimento de denúncias de injurias raciais e
preconceito racial” concluiu.

Tecnologia 5G: Como a nova rede vai mudar nosso cotidiano
Cidades inteiras conectadas, carros automatizados, robôs nas linhas de
produção fabris, irrigação
inteligente no campo e uma
internet com ultra velocidade. Esses são exemplos
do que o 5G pode trazer de
avanços na tecnologia.
Com a nova rede, o mundo em que objetos e equipamentos do dia-a-dia ganham
vida por meio de movimen-

tos, sensores e inteligência,
está bem próximo, inclusive
poderá estar dentro de casa.
“O 5G tem uma série de
características que são bastante disruptivas em relação
às tecnologias anteriores,
uma delas é a velocidade de
transmissão. E também uma
quantidade de dispositivos
conectados muito maior,
isso é bastante importante
quando a gente pensa na in-

ternet das coisas”, diz Fabio
Lima, professor da FEI.
Nos dias 4 e 5 de novembro a Anatel realizou o leilão
para operação das faixas de
rede 5G no país. Foram 47
propostas que, somadas,
passam de R$ 47 bilhões.
Desse montante, quase R$
40 bilhões serão destinados
para investimentos para ampliar a infraestrutura de conectividade no Brasil.

A Anatel definiu que o 5g
deve funcionar nas 26 capitais e no Distrito Federal até
o dia 31 de julho de 2022. A
tecnologia deve se expandir
para outras cidades que tenham mais de 500 mil habitantes, até julho de 2025.
Uma pesquisa aponta os
consumidores entrevistados
estão dispostos a pagar 50% a
mais por planos 5G, e a maioria dos gastos previstos, 73%,

com serviços digitais, que devem ser concentrados em vídeos e jogos para celular.
Com a internet 5G, cada
vez mais veremos casas inteligentes, sem a presença
de controles remotos, ou
muitos interruptores. Por
exemplo, um sensor de inundação. O sensor percebe
qualquer tipo de problema,
como um vazamento na
casa, e imediatamente indi-

ca que há algo de errado e
pode, até mesmo, resolver
o problema, garantido que a
água deixe de circular.
Uma pesquisa aponta os
consumidores entrevistados estão dispostos a pagar 50% a mais por planos
5G, e a maioria dos gastos
previstos, 73%, com serviços digitais, que devem ser
concentrados em vídeos e
jogos para celular.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
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
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
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
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

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

ANO 12, Nº 2852
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
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(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
------------------------------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
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 07/08 G4 vermelho
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
au20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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. 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
empreendimentos.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

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

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

------------------------------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 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
disde 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

------------------------------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 veíAcabador 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

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
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.
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SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------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
, 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 –
(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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Manifestações na Europa contra novos
lockdowns são marcadas por violência

O

s protestos em países europeus contra
as novas restrições
da Covid-19 tornaram-se
violentos neste fim de semana, à medida que os casos da doença continuam a
crescer no continente.
Os tumultos eclodiram
na cidade de Haia neste
sábado (20) por causa das
novas medidas contra o
coronavírus adotadas pelo
governo holandês. Imagens
feitas no local mostram a
tropa de choque lançando
canhões de água e atacando
grupos de manifestantes.
A Holanda reintroduziu
um lockdown parcial de três
semanas a partir do último
sábado, e agora planeja proibir a entrada de pessoas não
vacinadas em alguns locais.
Cinco policiais ficaram feridos durante os confrontos
em Haia, um deles levado ao
hospital sofrendo concussão
e dois sofrendo danos auditivos devido ao disparo de
fogos de artifício, disse a
polícia em um comunicado.
“O grupo de manifestantes iniciou incêndios, cometeu destruição, agrediu motoristas e jogou pedras e fogos
de artifício contra policiais”,
disse a polícia, confirmando

Reprodução

que 19 pessoas foram presas.
As autoridades acrescentaram que um manifestante
atirou uma pedra contra a
janela de uma ambulância
que transportava um paciente para um hospital.
Na capital Amsterdã,
milhares participaram de

uma passeata pacífica no
sábado. A emissora pública
holandesa NOS também relatou tumultos na cidade de
Urk e em cidades no sul da
província de Limburg.
Os protestos ocorreram
após violentos confrontos
na noite de sexta-feira (19)

na cidade portuária de Rotterdam, durante os quais a
polícia foi forçada a disparar
para dispersar a multidão, e
51 pessoas foram presas.
Em outros lugares, cerca de
40 mil pessoas no sábado lotaram as ruas de Viena no maior
protesto da Áustria relaciona-

do ao coronavírus até hoje. A
polícia tentou conter o protesto e quando o “clima estava
prestes a piorar”, eles pararam
de multar aqueles que não usavam máscaras, disse Franz Eigner, vice-presidente da polícia
de Viena, durante uma coletiva
de imprensa no domingo (21).

Alguns policiais tinham
“um líquido não identificado” pulverizado contra eles
e os manifestantes tentavam
cegar um helicóptero com
um laser, disse Eigner.
Um pequeno número de
manifestantes era “extremamente propenso à violência”,
disse o ministro do Interior
austríaco, Karl Nehammer,
durante a entrevista coletiva,
que ele associou à “cena extremista de direita”. A Áustria
irá reintroduzir um lockdown
parcial nacional a partir desta
segunda-feira (22) e tornar as
vacinações contra o coronavírus obrigatórias a partir de
fevereiro do próximo ano.
Mais de 1.400 policiais foram mobilizados em todo o
país para manter a ordem pública, de acordo com um comunicado da polícia. O spray
de pimenta foi usado em um
protesto “acalorado” no centro de Viena, acrescentou o
comunicado da polícia.
A França enviou dezenas de
policiais de elite e oficiais de
contraterrorismo para sua ilha
caribenha de Guadalupe no
sábado (21), após o registro de
saques e incêndios criminosos
durante a noite, desafiando o
toque de recolher noturno imposto pelo governo.
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