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Max Verstappen desbanca Hamilton na
última volta e é campeão da Fórmula 1

Uma hegemonia na Fórmula 1 foi interrompida. No GP de Abu Dhabi, disputado no Circuito de Yas Island, Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton na última volta e consagrou-se campeão da edição de 2021 da competição automobilística. Verstappen conseguiu o primeiro título de um
piloto holandês, desbancando um hexacampeão. No Mundial de Construtores, a Mercedes terminou na primeira colocação, à frente da Red Bull. p7

Inflação preocupa mais
que a Covid-19; veja impacto nos investimentos

p4

A variante ômicron do coronavírus derrubou bolsas de valores pelo mundo ao fazer o mercado lembrar que ainda não é possível descartar o risco
de uma nova paralisação da economia. Após sinais de que a cepa pode
ser menos letal do que outras, a inflação persiste como o efeito mais
preocupante da pandemia para as finanças, dizem analistas
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Goiânia vai oferecer testagem
para passageiros no aeroporto
Para reforçar o cuidado e evitar a propagação de novas cepas da covid-19, a
Prefeitura de Goiânia passa a oferecer a partir de hoje testagem aos passageiros que desembarcarem no Aeroporto Internacional Santa Genoveva. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br

cotidiano

2

Goiânia, 13 de dezembro de 2021

DIÁRIO DO ESTADO

Goiânia vai oferecer testagem
para passageiros no aeroporto

Obesidade e sobrepeso
entre os
idosos
crescem

Reprodução

P

ara reforçar o cuidado e evitar a propagação de novas
cepas da covid-19, a Prefeitura de Goiânia passa a
oferecer a partir de hoje
testagem aos passageiros
que desembarcarem no
Aeroporto
Internacional
Santa Genoveva, na capital.
A medida não será em caráter obrigatório, mas as pessoas que testarem positivo
serão monitoradas.
Conforme o titular da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS), Durval Pedroso, que

vai acompanhar o início dos
testes às 8h30, os passageiros que desembarcarem em
Goiânia e pretendem ficar
na cidade por mais de cinco
dias e testarem positivo, serão monitorados como forma
de melhoria da vigilância em
saúde, bem como dos casos
de covid-19. “Para isso, vamos disponibilizar testes para
todos interessados”, explica.
Durval Pedroso ressalta que esse é um período
em que as pessoas se movimentam mais em razão
das festividades de fim de

ano e, segundo ele, ações
de vigilância precisam ser
reforçadas. “Já estamos em
momento de férias escolares, as festas de fim de ano
já têm início e, consequentemente, aumenta a circulação de pessoas, sobretudo
nos aeroportos”, aponta
ele, acrescentando que a
medida é importante para a
reavaliação do cenário epidemiológico diante do surgimento da nova variante.
O secretário reforça ainda a importância da imunização e da população com-

pletar o esquema vacinal.
“Hoje temos a situação
mais controlada, com cerca
de 70% da população acima
de 12 anos completamente
imunizada e 85% com pelo
menos a primeira dose. Há
a diminuição na demanda
da infraestrutura hospitalar e a redução no número
de casos. Atribuímos isso
à vacinação e lembramos
que ainda precisamos continuar em atenção quanto
aos protocolos sanitários”,
ressalta, citando a van da
VacinAção, que já aplicou

milhares de doses de vacinas em uma semana.
“Hoje temos a situação
mais controlada, com cerca
de 70% da população acima
de 12 anos completamente
imunizada e 85% com pelo
menos a primeira dose. Há
a diminuição na demanda
da infraestrutura hospitalar e a redução no número
de casos. Atribuímos isso
à vacinação e lembramos
que ainda precisamos continuar em atenção quanto
aos protocolos sanitários”,
ressalta Pedroso.

Mutirão Iris Rezende realiza cerca de 80 mil atendimentos
A 2ª edição do Mutirão Iris Rezende Governo
de Goiás, em Aparecida
de Goiânia, foi concluída,
neste domingo (12/12),
superando os números da
abertura, realizada nos dias
20 e 21 de novembro, na
região Noroeste de Goiânia.
O evento na região metropolitana, iniciado no sábado
(11), teve cerca de 80 mil
atendimentos realizados, 10
mil a mais do que na primeira edição, e um público de
65 mil presentes, na capital.
No espaço montado na
Avenida Benedito Silvestre
de Toledo, na esquina com
a Rua 37, Bairro Indepen-

dência, o governador Ronaldo Caiado chamou atenção
para a alta demanda por serviços apresentada no evento. “Toda e qualquer ação
de governo deve ser voltada
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”,
disse. “Como médico que
sou, há 48 anos na medicina,
aprendi a salvar vidas, cuidar
das pessoas. Não acredito,
de maneira alguma, que
você possa ter uma cidade
inteligente onde as pessoas
passam fome”, pontuou.
De acordo com o governador, “não é digno alegar
que existe cidade inteligente onde pessoas têm carên-
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cias absolutas nas condições de morar, de viver, de
se alimentar, de ter condições mínimas necessárias
para ter cidadania”.
“Não temos um cadastro
que possa demonstrar a realidade do que está ocorrendo aqui na região, por parte
da prefeitura. Estamos agora
agindo fortemente para termos uma radiografia da realidade do quadro social da
nossa cidade de Aparecida
de Goiânia”, relatou Caiado
sobre as ações na região,
que não devem parar após a
conclusão do Mutirão.
“Onde tiver demanda,
cadastramento, distribuição,

continuaremos a atender, de
acordo com a necessidade.
Me impressionou a carência
das famílias na região. Vamos continuar a ouvir, depois do Mutirão, também,
por sugestão de Daniel Vilela, colocaremos tendas em
alguns bairros para continuar o cadastramento de famílias vulneráveis, humildes”,
informou o governador. “É
o momento de mostrarmos
para as pessoas o que o Estado pode fazer. Mutirão
é um grande evento e, a
partir daqui, ações sociais
serão continuadas nos bairros para atender e qualificar
melhor as pessoas”, pon-

tuou o governador.
Filho do ex-prefeito do
município e ex-governador
de Goiás, Maguito Vilela,
o ex-deputado federal Daniel Vilela ressaltou a necessidade de proximidade
do Estado com a população. “Além de oferecer serviços às famílias, tivemos a
oportunidade de perceber,
com todo o governo aqui,
a necessidade de se trabalhar cada vez mais”, frisou.
“Com programas que colocam o governo ao lado da
população, o Mutirão é um
momento muito importante para Aparecida de Goiânia”, destacou.

Os índices de obesidade e sobrepeso entre os
idosos brasileiros seguiram crescendo de 2006 a
2019, de acordo com estudo conduzido por Laura
Cordeiro Rodrigues, no
mestrado em Nutrição e
Saúde, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A pesquisa
utilizou dados do Sistema
de Vigilância de Fatores
de Risco e Proteção para
Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), coletados pelo Ministério da Saúde, e analisou
informações de mais de
200 mil indivíduos com 60
anos ou mais, das 26 capitais e do Distrito Federal.
Conforme o estudo, a
prevalência de sobrepeso
aumentou de 53% para
61,4%, e a prevalência de
obesidade, de 16,1% para
23% no público idoso. Com
base nos dados de peso e
altura, o estudo calculou o
Índice de Massa Corporal.
Foram considerados sobrepeso o Índice de Massa
Corporal (IMC) ≥ 25kg/m2
e de obesidade IMC ≥ 30kg/
m2 foram estimados por
ano para a população total
e de acordo com sexo, idade, escolaridade e região.
AUMENTO DE TAXAS
A pesquisadora Laura
Rodrigues afirmou à assessoria de imprensa da
UFMG que, em todos os
grupos socioeconômicos
analisados, houve aumento nas taxas tanto de sobrepeso quanto de obesidade.
As maiores taxas foram observadas em homens (3,52% por ano),
indivíduos com idade
de 70 a 79 anos (2,71%
por ano), com nove a
11 anos de escolaridade
(2,92% por ano) e em
residentes das regiões
menos desenvolvidas do
país (2,58% por ano).
Segundo informações
da UFMG, a pesquisa
recebeu recursos do Ministério da Saúde e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes).
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Cientistas investigam variantes do
coronavírus que circulam em Goiás
Reprodução

LETÍCIA BRITO

O

sequenciamento genômico do vírus é
como um “raio-x”, que
mostra detalhes genéticos.
Nos últimos dias, cientistas
analisam 96 amostras de 28 cidades goianas, para entender
quais variantes do coronavírus
estão em Goiás. A equipe vem
fazendo o trabalho ao longo
da pandemia, mas esta é a
primeira análise desde que a
variante Ômicron surgiu. “Se
a Ômicron estiver circulando
com frequência razoável [em
Goiás], a gente vai ver nesse
sequenciamento”, afirma Mariana Telles, chefe da pesquisa.
Até o momento, o Brasil confirmou casos da nova variante
em São Paulo, Distrito Federal
e Rio Grande do Sul.
O resultado do levantamento será entregue à Secretaria Estadual de Saúde até segunda-feira (13). A SES apoia o
estudo, assim como o Laboratório Central (Lacen). A equipe envolvida diretamente na
pesquisa tem dez cientistas da
Universidade Federal de Goiás
(UFG), PUC Goiás e Instituto
Federal de Goiás (IFG). A equi-

pe já fez o sequenciamento
genômico do vírus outras dez
vezes. No último, há cerca de
três semanas, a variante que
mais apareceu foi a Delta.
Houve ainda alguns casos da
variante “anterior”: a Gama.
O sequenciamento genômico é uma forma de obter
informações sobre a atual si-

tuação da pandemia no estado. “Isso permite que a gente
identifique rapidamente as
variantes que estão circulando e a frequência dessa circulação. Ajuda a tomar decisões
importantes, principalmente
quando tem surgimento de
variantes de preocupação
e alerta no mundo, como é

o caso da Ômicron”, explica
Mariana Telles, professora e
pesquisadora da UFG e PUC
Goiás, que está à frente do
estudo. Variante Ômicron
Atualmente, o Brasil confirmou seis casos da nova variante. Um no Rio Grande do
Sul, dois no Distrito Federal e
três em São Paulo. Desde 27

de novembro, estão proibidos
voos vindos da África do Sul,
República de Botsuana e Reino de Essuatíni (Suazilândia).
No entanto, todos os continentes já têm casos da Ômicron. A partir deste sábado
(11), o governo passará a exigir quarentena de cinco dias
para viajantes que chegarem

ao Brasil, caso não apresentem comprovante de vacina.
Segundo a OMS, o número
de casos de Covid-19 aumentou 255% na África do Sul,
onde a nova variante foi registrada pela primeira vez, há
duas semanas. A informação
foi divulgada nesta quinta-feira (9). As infecções foram
provocadas não só pela Ômicron, mas também pela Delta.
Por outro lado, um estudo
da maior instituição privada de
saúde da África do Sul, a Netcare, revelou que menos de um
terço dos pacientes infectados
pela Ômicron, hospitalizados,
estão em estado grave. Em
contrapartida, nas ondas anteriores do vírus, a taxa de gravidade era maior que dois terços.
“A gente ainda precisa de
um tempo para saber as consequências da Ômicron nos
não-vacinados e o escape vacinal. Por enquanto, a orientação é seguir os mesmos protocolos sanitários de uso de
máscara e o mais importante
é seguir a vacinação. Primeira,
segunda e terceira dose para
quem já puder. Essa é a mensagem principal”, afirma.

Agricultor será incentivado a utilizar bioinsumos em Goiás
O uso de produtos biológicos para combater pragas
e doenças que ameaçam as
lavouras é uma tendência na
produção agrícola brasileira
e mundial. O consumo dos
bioinsumos cresce a cada
ano, mas será ainda mais incentivado nas lavouras goianas à partir de agora, visando
uma maior sustentabilidade
ambiental, alimentos com
menos resíduos e maior qualidade e até uma possível
redução de custos. Levantamento da Spark Inteligência
Estratégica mostra que, em

Goiás, só 16% das lavouras
de soja e 22% do plantio de
milho safrinha já utilizam biodefensivos, índices que ainda
podem crescer muito.
Os bioinsumos são uma
classe de produtos de origem biológica (animal, vegetal ou microbiana), utilizados
nos sistemas de cultivo agrícola para combater pragas e
doenças ou para melhorar a
fertilidade do solo e a disponibilidade de nutrientes
para as plantas. Já os tradicionais têm origem química,
com moléculas desenvol-

vidas em laboratório. “Eles
têm baixo impacto ambiental e grande eficiência comprovada, ajudando a elevar
a produtividade”, diz o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça.
Outro ponto positivo, segundo ele, é a redução de
custos de produção, uma
necessidade depois da forte
alta do custo dos insumos
tradicionais no ano passado para cá. Para orientar os
produtores e impulsionar o
uso de recursos biológicos

na agropecuária goiana,
este ano Goiás lançou o
Programa Estadual de Bioinsumos e foi o primeiro estado do País a adotar uma
lei específica para o setor,
depois que o Governo Federal instituiu o Programa
Nacional de Bioinsumos,
em maio do ano passado.
O superintendente de
Produção Rural Sustentável da Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Seapa),
Donalvam Maia, explica
que uma das principais di-

retrizes do programa é o
fomento à pesquisa, processos e tecnologias. “O
objetivo é desenvolver instrumentos para implementação da cultura do fomento à produção e utilização
de processos biológicos
nas cadeias produtivas, que
ainda é pequeno no País”,
ressalta. O processo inclui a
pesquisa científica atrelada e
difusão de tecnologia.
Em Goiás, o programa
conta com parcerias com
três unidades da Embrapa,
Institutos Federais, Uni-

versidade Federal de Goiás
(UFG), Instituto Goiano de
Agricultura (IGA), Aprosoja
e Grupo Associado de Agricultura Sustentável (GAAS),
Agrodefesa e Emater. O
trabalho tem coordenação
da Embrapa Arroz e Feijão.
“Os estudos que já estão
sendo feitos trarão o maior
benefício já visto para a
agricultura goiana e brasileira, resultando em produtos de melhor qualidade,
baixo impacto ambiental e
menor custo de produção”,
prevê Mendonça.
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Inflação preocupa mais que a pandemia
da Covid; veja impacto nos investimentos

A

variante ômicron do
coronavírus derrubou
bolsas de valores pelo
mundo ao fazer o mercado lembrar que ainda não é
possível descartar o risco de
uma nova paralisação da economia. Após sinais de que a
cepa pode ser menos letal do
que outras, a inflação persiste como o efeito mais preocupante da pandemia para as
finanças, dizem analistas.
Desabastecimentos provocados pela desorganização
das cadeias de suprimentos
nas fases mais agudas da
crise sanitária global devem
seguir pressionando preços
e juros ao longo de 2022.
Isso exigirá investimentos
mais concentrados na renda fixa, mas sem desprezar
oportunidades nos mercados
de risco. Diversificação e cautela serão palavras frequentes no vocabulário de quem
pretende se preparar para
um ano que promete muita
volatilidade nos mercados.
Análises de infectologistas
e virologistas sobre os rumos
da pandemia passaram a fazer parte das leituras e diálogos diários de Daniel Miraglia,

Divulgação

economista-chefe da Integral
Group, principalmente após o
surgimento da ômicron.
É com base nessas análises
que ele avalia que o mercado
provavelmente deixará o vírus
de lado em 2022. “A preocupação sobre os preços dos
ativos será muito mais voltada
ao processo inflacionário que

está ocorrendo em praticamente todos os países”, diz.
Oscilações no câmbio
também são mais do que esperadas em 2022, quando a
temperatura da política promete subir ainda mais com
a disputa pela Presidência da
República. Na composição da
carteira, ativos ligados a mo-

edas fortes serão um trunfo.
“Sugiro ao menos duas, mas
o ideal é ter três: dólar, euro
e iene”, diz Miraglia.
Também considerando
um cenário de inflação em
alta, Rachel de Sá, chefe de
economia da Rico, destaca
ações de empresas ligadas
ao setor de commodities.

Com ativos reais e receitas
dolarizadas, essas companhias “podem ser ótimas alternativas para uma carteira
diversificada”, diz a analista.
As curvas de juros futuros
apontam para taxas de dois dígitos nos próximos anos e, por
isso, tornam certeiras seleções
de títulos pós-fixados de curto

prazo atrelados à Selic.
“A oscilação é o que está
matando os investidores, mas
com os juros chegando a dois
dígitos, o conservador vai ganhar dinheiro”, diz Costa.
A expectativa de manutenção da abertura da economia e de normalização do
consumo coloca alguns dos
setores mais descontados
durante a pandemia como as
principais opções no mercado de ações, segundo Nicolas
Borsoi, economista-chefe da
Nova Futura Investimentos.
“Com a reabertura, a
estratégia deve considerar
ações dos setores ligados à
logística, locadoras de veículos, empresas de viagens
e companhias aéreas”, diz.
“O setor de saúde também,
porque as pessoas voltarão
a realizar cirurgias eletivas.”
Empresas de varejo, porém,
ainda poderão ser consideradas arriscadas porque são
sensíveis tanto a eventuais fechamentos necessários para
conter novas ondas da Covid,
quanto ao aumento da inflação
e dor juros. “Precificou-se um
cenário muito benigno para essas empresas”, diz Borsoi.

Atlético-MG atropela Athletico-PR e deixa encaminhado título da Copa do Brasil
Campeão brasileiro após 50
anos, o Atlético-MG deu um
grande passo para conquistar
a Copa do Brasil. Com gols de
Hulk, Keno e Vargas (2), a equipe goleou o Athletico por 4 a 0,
neste domingo (12), no Mineirão. É a primeira vez na história
da competição que uma equipe consegue um placar tão
elástico na briga pelo título.
O jogo de volta será na
quarta-feira (15), às 21h30,
na Arena da Baixada, em
Curitiba. O time paranaense
terá a dura missão de ao menos devolver a derrota por

quatro gols para tentar levar
a decisão para os pênaltis.
Não há na competição o critério de desempate do gol
marcado fora de casa.
Caso saia campeão de Curitiba, o Atlético-MG, do técnico
Cuca, será o segundo clube a
levantar, na mesma temporada, as taças do estadual, do
Campeonato Brasileiro e da
Copa do Brasil. Só quem conseguiu o feito até hoje foi o
arquirrival Cruzeiro, em 2003.
Empurrado pela torcida alvinegra, que lotou o estádio e
cantou o tempo todo, o time

mineiro começou no ataque
e dominou a posse de bola.
Só não abriu o placar aos oito
minutos porque Thiago Heleno, quase em cima da linha,
conseguiu cortar uma cabeçada de Diego Costa.
Pouco depois, Diego Costa,
aparentemente com dores no
joelho, pediu para ser substituído. Cuca chamou o chileno
Vargas. Abatido, Diego Costa
fez gesto de “tchau” à torcida,
nem passou pelo banco de
reservas e foi para o vestiário.
Rodrigo Lasmar, médico do
Atlético-MG, seguiu o atleta,

mas não conseguiu convencê-lo para examiná-lo.
Aos 20 minutos, Zaracho
lançou na área, e a bola bateu no braço de Léo Cittadini. O árbitro Bruno Arleu de
Araújo marcou a penalidade.
Na cobrança, Hulk bateu forte e no canto esquerdo de
Santos, que acertou o lado,
mas não alcançou a bola.
O Athletico, encurralado
no campo de defesa, não
conseguia ter paz para pensar em como reagir. Keno ampliou aos 34 minutos, após
troca de passes dos atletica-

nos desde o campo de defesa. Ele recebeu na intermediária e mandou uma bomba
no canto direito de Santos.
Na etapa final, Thiago Heleno, que vinha sendo o melhor do Athletico, facilitou a
vida dos mineiros. O defensor, dentro da área, deu a
bola de graça para Hulk, que
chutou cruzado. Santos espalmou, e Vargas aproveitou
o rebote para marcar o terceiro gol, aos dez minutos.
Eufórica, a torcida soltou o
grito de “é campeão” no Mineirão. Alberto Valentim sentiu o

golpe e se refugiou no banco de
reservas. Thiago Heleno, com
três cartões amarelos, está fora
do confronto em Curitiba.
A conquista nacional é
bem-vinda para as finanças
dos clubes. A premiação pelo
título é de R$ 56 milhões, e o
vice embolsará R$ 23 milhões.
No caminho até a final deste domingo, os dois times receberam R$ 15 milhões cada
um, contabilizando as gratificações (R$ 1,7 milhão), oitavas de final (R$ 2,7 milhões),
quartas (R$ 3,4 milhões) e a
semi (R$ 7,3 milhões).
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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 2866
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

HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
4848
------------------------------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

HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
4848
------------------------------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
-------------------------------
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Goiás, Tocantins e DF, 13 de Dezembro de 2021

DIÁRIO DO ESTADO
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
-------------------------------

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

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 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 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
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
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
------------------------------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,co
zinha,sala,varanda,barr
atoda mobi liada,portão
eletrô nico,e cerca elétrica. tratar (62) 81304240/9490-2310
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
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

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
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

DIÁRIO DO ESTADO

mundo

Goiânia, 13 de dezembro de 2021

7

Verstappen desbanca Hamilton na
última volta e é campeão da Fórmula 1

U

Reprodução

ma hegemonia na
Fórmula 1 foi interrompida. No GP de
Abu Dhabi, disputado no
Circuito de Yas Island, Max
Verstappen
ultrapassou
Lewis Hamilton na última
volta e consagrou-se campeão da edição de 2021 da
competição automobilística. Verstappen conseguiu
o primeiro título de um piloto holandês na história,
desbancando um hexacampeão. No Mundial de
Construtores, a Mercedes
terminou na primeira colocação, à frente da Red Bull.
EMOÇÃO ATÉ O FIM
A briga pelo título deste
ano na F1 foi para lá de acirrada. Antes da largada em
Yas Island, Verstappen e Hamilton estavam empatados
com 369,5 pontos. Portanto,
aquele que terminasse na
frente em Abu Dhabi ficaria
com a conquista do torneio.
Logo no início, Hamilton deixou para trás seu adversário,
e Verstappen passou a prova
inteira tentando ultrapassar o britânico. Na 58ª volta,
um acontecimento mudou o
rumo do campeonato.
Nicholas Latifi se envolveu em um acidente e o sa-

fety car precisou entrar na
pista. A Mercedes demorou
a responder ao fato, e errou
na estratégia. Ao contrário
da Red Bull com Verstappen, Hamilton não foi para
os boxes, pois a sua equipe acreditava que a corrida
terminaria após a entrada

do SC. No entanto, a prova
teve seguimento e Verstappen estava com pneus novos. Desta forma, o jovem
de 24 anos ultrapassou o
inglês na última volta, terminando a competição com
395,5 pontos, oito a mais
do que Hamilton. Verstap-

pen ainda sacramentou a
volta mais rápida do dia.
NOVO CAMPEÃO
O título de Verstappen
quebrou uma hegemonia
na Fórmula 1. Desde 2014,
Lewis Hamilton só não havia sido campeão em 2016,

quando Nico Rosberg assegurou o feito. Em todas as outras edições, o britânico saiu
vencedor. A vitória de Max
interrompeu uma sequência
de quatro títulos consecutivos de Hamilton, garantindo
a primeira conquista da carreira do holandês. Agora, o

campeonato automobilístico
alcançou o seu 34º campeão
diferente em toda a história.
Max Verstappen se tornou campeão mundial de
Fórmula 1 ao vencer o GP
de Abu Dhabi, neste domingo, em uma corrida histórica. Ele ultrapassou Lewis
Hamilton na última volta da
corrida, depois de passar a
prova inteira atrás do piloto
inglês, e aproveitou a entrada do safety car depois de
batida de Latifi para, fazer a
ultrapassagem que já entra
para a história do automobilismo. E, de quebra, atingiu
um feito histórico: se tornou
o quarto piloto mais jovem a
conquistar o título na categoria. Ele fica atrás apenas
de três que ainda estão em
atividade: o alemão Sebastian Vettel, o britânico Lewis
Hamilton e o espanhol Fernando Alonso.
Também vale destacar que
o Brasil deteve este recorde
por um bom tempo. De 1972
a 2005, Emerson Fittipaldi foi
o mais jovem campeão da
história da Fórmula 1, com 25
anos, oito meses e 29 dias. O
brasileiro só perdeu o recorde quando Fernando Alonso
conquistou o campeonato
mundial em 2005.
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“King Richard”: Will Smith brilha
como pai de Venus e Serena Williams

T

odo mundo sabe quem
são Venus e Serena
Williams. Quase todo
mundo sabe que as irmãs
nasceram em uma família
humilde e foram treinadas
pelo pai em quadras públicas
nos Estados Unidos. Só que
pouca gente sabe - de verdade - como isso aconteceu
e o quanto Richard Williams
batalhou para que seu “plano” virasse realidade. E isso
incluiu brigar com jovens que
provocavam suas filhas nas
quadras públicas, ser rejeitado por várias figuras famosas
do esporte e ver a polícia entrar em sua casa porque uma
vizinha fez uma denúncia tudo por conta do quanto ele
exigia de Venus e Serena.
É uma história com material para Hollywood do começo ao fim. Era questão de
tempo para alguém colocá-la
nas telonas. Mais do que isso:
seria preciso um trabalho
muito, muito ruim para não
fazer um ótimo filme com esses elementos. Ao dizer isso,
não tiro os méritos de “King
Richard: Criando Campeãs”,
que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia
2 de dezembro. O filme, que
vi esta semana em uma pré-estreia a convite da Wilson,
é mesmo excelente.
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Série recria era de
ouro do time de basquete Los Angeles Lakers

Não que precisasse, mas
Will Smith carrega a película
com extrema competência. O
ator brilha ao reproduzir o jeito de andar e falar de Richard
- até nos erros gramaticais - e,
bem do jeito holywoodiano,
faz um Williams levemente
mais carismático do que o da
vida real. Não faz tanta diferença assim. O grande atrativo
do filme - mesmo - é a história. É como um cidadão meio
gênio, meio louco, cria, sem
histórico tenístico, duas das
maiores atletas da história.
Falando em tênis, a parte

tenística é bem feita. O roteiro não precisou cortar partes
importantes nem emburrecer certos elementos específicos do esporte para simplificar sua compreensão. As
cenas de jogo não decepcionam. Os técnicos e ex-tenistas que aparecem na história
(entre eles, Pete Sampras e
John McEnroe) são decentemente reproduzidos.
Venus e Serena são representadas, respectivamente,
pelas jovens e Saniyya Sidney e
Demi Singleton, que também
fazem um ótimo trabalho. As

meninas são coadjuvantes no
filme, e não poderia ser muito
diferente porque a figura central da família naquele período
retratado na película sempre
foi Richard Williams. Venus e
Serena eram “apenas” adolescentes promissoras.
Resumindo? “King Richard: Criando Campeãs”
leva um 7,5 no meu caderninho de reviews. Além da
história, que por si só é fantástica, vale muito pela atuação de Will Smith. Não me
surpreenderá se ele for indicado a prêmios importantes.

A HBO Max divulgou o
divertido trailer de “Winning
Time: The Rise of the Lakers
Dynasty”, série sobre a era
de ouro do time de basquete Los Angeles Lakers. Para
situar os leitores futeboleiros, não chega a ser o Santos
de Pelé (este é o Chicago
Bulls de Michael Jordan),
mas pode ser comparado
com o Flamengo de Zico.
Criada pelo roteirista Max
Borenstein (“Godzilla”) e
dirigida pelo cineasta Adam
McKay (“Não Olhe para
Cima”), “Winning Time”
mostra como um empresário chamado Jerry Buss
conseguiu revolucionar o
basquete nos anos 1980
montando um time extremamente popular e vence-

dor, liderado por um novato
chamado Earvin “Magic” Johnson. John C. Reilly (“Kong:
A Ilha da Caveira”) vive Buss
e o estreante Quincy Isaiah é
Magic Johnson.
O elenco ainda destaca o também estreante
Solomon Hughes como
outra lenda do basquete, Kareem Abdul-Jabbar,
além de Jason Clarke (“O
Eterminador do Futuro:
Gênesis”), Hadley Robinson (“Moxie”), Rob Morgan (“Mudbound”), Jason
Segel (“How I Met Your
Mother”), Michael Chiklis
(“Quarteto
Fantástico”),
Sally Field (“O Espetacular
Homem-Aranha”) e Adrien
Brody (“O Grande Hotel
Budapeste”).

