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Pandemia da Covid-19 aumentou o
tráfico de drogas no Brasil, diz estudo
Um estudo divulgado pelo Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (CdE), revela que a pandemia impactou e elevou o
tráfico de drogas no Brasil. De acordo com dados da Polícia Federal durante a pandemia em comparação ao ano anterior, houve um aumento de
112% no número de maconha, haxixe, skunk e derivados. O estudo teve o objetivo de mostrar o impacto da pandemia no tráfico de drogas. p4

HCamp encerra atendimento a pacientes da Covid-19 em Goiânia p2

Após 1 ano e 8 meses em operação, o Hospital de Campanha de Goiânia
(Hcamp), primeiro aberto pelo Governo de Goiás para enfrentamento à
covid-19, encerra suas atividades com mais de 47 mil pessoas atendidas.
Os últimos nove pacientes foram transferidos para outras instituições.
Hospital teve 7.706 doentes internados e realizou 5.272 altas médicas.
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2022: Justiça Eleitoral apresenta
novo modelo de urna eletrônica
A Justiça Eleitoral apresentou o novo modelo de urna eletrônica, que será utilizado
nas eleições de 2022. De acordo com o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), a urna
será mais moderna, mais segura e trará novos recursos de acessibilidade. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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HCamp encerra atendimento a
pacientes da Covid-19 em Goiânia

A

pós 1 ano e 8 meses
em operação, o Hospital de Campanha
de Goiânia (Hcamp), primeiro aberto pelo Governo de
Goiás para enfrentamento
à covid-19, encerra suas
atividades com mais de 47
mil pessoas atendidas. Os
últimos nove pacientes foram transferidos para outras
instituições. Hospital teve
7.706 doentes internados e
realizou 5.272 altas médicas.
A unidade deve ser
transformada no Hospital
Estadual da Criança e do
Adolescente,
adequando
a estrutura para atender o
público infantojuvenil. “Esse
hospital terá função específica de atender crianças que,
hoje, não têm onde operar,
para onde ir. Teremos um
hospital digno, o Hospital da
Criança”, afirma Caiado.
No mesmo dia da abertura, em 26 de março de
2020, a unidade recebeu o
seu primeiro paciente. Paulo
Alves, de 72 anos, morador
da cidade de Luziânia, ficou
internado por seis dias e registrou a sua gratidão. “Esse
hospital me ofereceu um
atendimento de primeiro
mundo pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), tudo gratuito, de qualidade e no nosso
estado”, relembrou.
Na última segunda-feira
(13/12), os últimos nove
pacientes internados nas
enfermarias e leitos das Uni-
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dades de Terapia (UTIs) do
HCamp foram transferidos
para hospitais de referência
de Nerópolis, Senador Canedo, Trindade e para o Hospital de Doenças Tropicais
(HDT), em Goiânia.
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Saúde (SES-GO) e a Associação de Gestão, Inovação e
Resultados em Saúde (AGIR),
organização social responsável pela administração da
unidade, equiparam e adaptaram o HCamp de Goiânia
para atendimento a pacientes em apenas 13 dias. Foram realizados investimen-

tos em recursos humanos,
materiais médicos e hospitalares, insumos, equipamentos de última geração como
monitores e ventiladores
pulmonares, além de infraestrutura de redes lógica e
de gases medicinais.
O secretário de Estado
da Saúde de Goiás, Ismael
Alexandrino, acompanhou
de perto todo o processo
de implantação. “Buscamos otimizar cada recurso, transformando-o em
atendimento à população”, ressaltou o gestor.
Ao longo de um ano e oito
meses, a unidade atendeu

mais de 47 mil pacientes,
sendo que 40.292 passaram
pelo pronto-socorro. Em relação ao apoio diagnóstico,
o HCamp de Goiânia realizou
14.645 tomografias; 12.314
radiografias (Raio-X); 2.937
ultrassons; 1.955 eletrocardiogramas; 16.853 testes
RTPCR para detecção do coronavírus e 889.532 exames
de análises laboratoriais.
Depois da abertura do
hospital, houve expansão de
42% no número de unidades
de terapia intensiva (UTIs),
de 70 para 100 leitos críticos,
além das 80 enfermarias instaladas no local, totalizando

180 unidades de internação. O HCamp funcionou
ininterruptamente, 24 horas
por dia, e contou com uma
equipe de mais de 1.200 trabalhadores da saúde. Entre
esses profissionais estavam
médicos das especialidades
de infectologia, radiologia,
cardiologia, cirurgia torácica,
medicina intensiva, nefrologia, clínica geral e equipe
multiprofissional completa
com enfermeiros, técnicos
em enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
odontólogos, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e terapeuta ocupacional.

Emenda prevê orçamento para métodos contraceptivos gratuitos
O Hospital e Maternidade
Municipal Dona Íris deverá
receber, ano que vem, R$
300 mil para implementação
do Serviço de Planejamento
Reprodutivo, com métodos
contraceptivos gratuitos. É
o que prevê a proposta de
emenda ao Projeto de Lei referente ao Orçamento Anual do Município para 2022,
apresentada pela vereadora
Aava Santiago (PSDB). O projeto ainda precisa passar por
votação na Câmara dos Vereadores de Goiânia.
Conforme explica a diretora da Maternidade, Marta

Finotti, o serviço de planejamento familiar já existe, com
colocação de DIU de cobre,
realização de laqueadura e
prescrição de pílulas anticoncepcionais. No entanto, o
objetivo é ampliar o projeto.
“Queremos implantar o
serviço e transformá-lo num
atendimento de planejamento reprodutivo mais amplo, que possa oferecer às
pacientes todos os métodos
contraceptivos disponíveis,
que sejam eficazes e seguros. Dentre eles, os LARCS
– métodos reversíveis de
longa duração – como DIUs
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e implantes”, explica.
BAIXA RENDA
O serviço busca oferecer
a mulheres em vulnerabilidade social a possibilidade
de se planejarem quanto a
ter ou não filhos. Caso fosse
pagar por um DIU Mirena,
por exemplo, a mulher precisaria desembolsar R$ 800.
No caso de um implante hormonal, o custo fica em torno
de R$ 500. Além do próprio
contraceptivo, existe o custo
da implantação: em média,
R$ 1.000 na rede particular.
Para a diretora da Ma-

ternidade Dona Íris, o orçamento de R$ 300 mil
garantiria a compra dos
primeiros implantes e DIUs.
No entanto, para que o serviço continuasse, a longo
prazo, é necessário que esteja previsto na legislação.
VOTAÇÃO
Atualmente, o Projeto de
Lei Orçamentária está em
relatoria na Comissão Mista, tendo Bruno Diniz (PRTB)
como relator. Não há data
exata para aprovação final,
mas ela precisa acontecer
antes que a Câmara encerre

o ano legislativo.
Durante a tramitação
do projeto na Câmara,
cada vereador tem direito
a indicar, dentro do orçamento, duas emendas impositivas. A emenda que
prevê o orçamento de R$
300 mil para oferta dos
métodos contraceptivos é
um exemplo disso.
O total de emendas deve
representar 1,6% do orçamento do município para
2022. Na prática, cada vereador propõe projetos para
o destino de R$ 2 milhões
dentro do orçamento.
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Seinfra
não cumpre prazo
para desentupir
bueiros e
enxurrada
Durante as fortes chuvas que tem atingido a
capital, as avenidas do
setor Leste Vila Nova,
em Goiânia, tem ficado
alagadas devido ao entupimento das bocas de
lobo na região. O problema foi denunciado pelo
jornalismo do Diário do
Estado no dia 03 de dezembro. No mesmo dia,
a Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana de
Goiânia (SEINFRA) disse
que mandaria uma equipe no local para vistoriar
e realizar os reparos necessários. Entretanto, os
moradores denunciaram
que até está terça-feira
(14/12), o problema não
foi resolvido e que tem se
agravado com a enxurrada entrando nos comércios da quarta avenida.
Em entrevista ao DE,
o comerciante Wesley
Ronie Oliveira de Souza, explicou que há mais
de 10 meses os dois
bueiros da quarta avenida estão entupidos
por conta do lixo e de
uma árvore que cresceu
enraizada em uma das
valas, fazendo com que
a água invada os comércios e cause prejuízos.
PREJUÍZO
Ainda de acordo com
Wesley, desde que começaram os alagamentos
no setor, a população
tem cobrado da SEINFRA uma solução. Entretanto, o órgão responsável pela manutenção
estrutural da cidade tem
ignorado os pedidos de
ajuda, deixando os moradores sem resposta.
Para o comerciante, o
principal motivo do entupimento das bocas de
lobo são os resíduos da
rua que são carregados
pela enxurrada durante
a chuva, como lixo, folhas e galhos de árvores. Ele diz ainda que
muito lixo é descartado
indevidamente por pessoas que passam pelo
local diariamente.
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Redução no preço do combustível
não atinge expectativa de motoristas

A

redução de 10 centavos no valor do médio
da gasolina anunciado
pela Petrobras começou a valer nesta quarta-feira (15/12).
Mas o desconto não agradou
a todos. Atualmente, o preço
do litro da gasolina na capital
está variando entre R$ 6,69
e R$ 7. Já o etanol, entre R$
4,87 e R$5. De acordo com o
Sindposto-GO, o consumidor
final só deve sentir a redução
nos próximos dias.
A redução no valor do
combustível veio nove dias
após a estatal divulgar uma
nota em que diz não antecipar decisões sobre reajustes
nos preços dos combustíveis.
O comunicado rebatia a fala
do presidente Jair Bolsonaro (PL), que havia anunciado
redução dos preços dos combustíveis “nos próximos dias”.
Após uma sequência de
reajustes, a redução no preço da gasolina é recebida
com sinal de estabilidade,
segundo o presidente do Sindposto-GO, Márcio Andrade.
“Mesmo que pequena, já
demonstra uma tendência de
estabilidade nos preços ou até
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mesmo uma queda. Os postos
já estão repassado reduções
que tem acontecido no atacado. O que já começa dar um
alívio no bolso do consumir e
também na inflação” explicou
Márcio Andrade.
LONGE DO IDEAL
Segundo populares e
motoristas de aplicativo, a

redução ainda está longe
do ideal: “Um carro popular que você gasta aí R$ 234
para encher o tanque de
combustível, com esse desconto irrisório de 10 centavos, você vai gastar uns R$
229”, explicou o funcionário
público, Onofre Oliveira.
“A conta não fecha. Porque a porcentagem do valor

da viagem que vai para o
combustível é maior do que
vai para o aplicativo, que é
30%. O valor do combustível
ainda está alto, mesmo com
a redução dos 10 centavos.
Então, ainda não fez efeito
no bolso dos motoristas”,
ressalta o motorista de aplicativo, Miguel Veloso.
Ainda de acordo com

Miguel, a redução precisa
ser maior para que o valor
cause um impacto no bolso
dos motoristas e da população em geral.
“A redução precisa ser
de pelo menos 30 centavos,
para que a gente possa sentir que estava levando dignidade para casa de novo”,
explicou o motorista.

UNIFICAÇÃO DO ICMS
O repasse dos descontos nas bombas também
depende de fatores como
impostos, lucro dos postos
e das distribuidoras. Com
isso, Onofre Oliveira acredita
que o melhor caminho para
um preço justo e equilibrado
nas bombas é a unificação
do Imposto sobre Operações relativa à Circulação de
Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS).
“Enquanto não se criar a
ferramenta da unificação do
ICMS em todos os estados
e no Distrito Federal, nós
não vamos ter um preço de
combustível interessante”,
explica Onofre. “ O problema do Brasil é acompanhar
o valor que o petróleo é comercializado internacionalmente”, completou.
Em outubro, a Câmara dos
Deputados aprovou um projeto de lei que estabelece um
valor fixo para a cobrança do
ICMS sobre os combustíveis.
A proposta agora depende da
avaliação do Senado.

Prazo para abertura de empresas em Goiás cai para 24 horas
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Estado
da Economia, está integrado
à Rede Nacional para Simplicação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (RedeSim). A entrada
no programa promove a redução no tempo de abertura
de empresas no Estado. Sem
a integração à rede, a homologação da Inscrição Estadual poderia levar até 30 dias.
Agora, com a diminuição na
quantidade de procedimentos necessários para abertura da IE, o processo pode ser

concluído em até 24 horas.
De acordo com o governador Ronaldo Caiado, a adesão
à RedeSim cria um ambiente
de economia competitiva e,
ao mesmo tempo, integrada.
“É um trabalho de modernizar
cada vez mais os serviços, de
orientar e facilitar as informações. Isso é descentralizar e
desburocratizar as ações em
benefício de todos os cidadãos e empresas”, salientou.
Cristiane Schmidt, “esse
avanço é extremamente importante para incentivar o
empreendedorismo, que é

uma vocação natural de Goiás,
uma terra de oportunidades”.
Segundo ela, “nessa gestão,
conseguimos entregar de forma completa uma demanda
antiga do setor empresarial”.
O processo de simplificação na abertura de empresas
em Goiás começou há cerca
de dois anos após a integração de dados com a Junta
Comercial do Estado de Goiás (Juceg) e a adaptação dos
sistemas da Secretaria de Estado da Economia para receber a documento necessária.
Com o novo sistema, o

contribuinte poderá alterar o
cadastro e baixar dados da empresa pela RedeSim. Isso porque, o sistema integra órgãos
estaduais e municipais em
um só banco de dados. Dessa
forma, todo o procedimento
poderá ser feito através de
um único lugar e digital, sem
a necessidade de ir a órgãos
diferentes e apresentar repetidamente os documentos.
BALANÇO
Apenas em novembro, a
Secretaria de Estado da Economia, por meio da Coorde-

nação do Cadastro Estadual
(CCE), recebeu mais de 4 mil
pedidos de abertura de Inscrição Estadual (IE). “No entanto,
esses pedidos anteriores ainda
seguirão o processo tradicional”, informou o coordenador
do Cadastro da Gerência de Informações Econômico-Fiscais
(Gief), Vanderley Caetano.
A partir da mudança, não
haverá mais o cadastro na
condição de adjunto, que é
a possibilidade de abertura
de várias inscrições com o
mesmo Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ).

REDESIM
A RedeSim é uma plataforma de sistemas informatizados necessários para registrar
e legalizar empresas e negócios, tanto no âmbito da União
como de Estados e Municípios.
“A integração vai representar menos burocracia e
mais agilidade para o contribuinte”, diz o Superintendente de Informações Fiscais da
Receita Estadual, Walber Santana. “Para a Secretaria de
Estado da Economia, a maior
vantagem é ter uma base de
dados atualizada”, concluiu.
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Pandemia da Covid-19 aumentou o
tráfico de drogas no Brasil, diz estudo

U

m estudo divulgado
pelo Centro de Excelência para a Redução
da Oferta de Drogas Ilícitas
(CdE), revela que a pandemia da covid-19 impactou e
elevou o tráfico de drogas no
Brasil. De acordo com dados
da Polícia Federal durante a
pandemia em comparação
ao ano anterior, houve um
aumento de 112% no número de maconha, haxixe, skunk
e derivados apreendidas.
O estudo desenvolvido pelo
CdE, Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) e
o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime
(UNODC), teve o objetivo de
mostrar o impacto da pandemia no tráfico de drogas.
A meta inicial era entender, a
partir da análise de apreensões de drogas, o impacto potencial da pandemia nos mercados de drogas no Brasil.
Em Goiás também houve
aumento. Segundo dados da
Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP), em 2019
as forças de segurança apreenderam 54,951 toneladas
de drogas. Em 2020, ano em
que iniciou a pandemia, esse
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número foi para 56,370 toneladas, tendo um aumento de
2,51%. Em 2021, até o mês de
setembro, o total de apreensões foi de 33,50 toneladas.
Também é mostrado no
estudo que durante a crise

sanitária, houve uma forte resiliência por parte das
organizações que atuam no
tráfico de drogas, com capacidade de adaptação e diversificação de rotas conforme a
necessidade. Com relação à

cocaína, notou-se que o Brasil
segue como um ponto de exportação da droga para outros
países e continentes, embora
um decréscimo de 20% na
quantidade de cocaína apreendida tenha sido observado

no período de pandemia.
Motivos para o aumento
no tráfico de drogas no Brasil
O aumento no tráfico
de drogas se deu porque
as organizações criminosas
tiveram que se adaptar às

mudanças na atuação policial. Tendo um cenário de
aumento da fiscalização,
menor movimentação em
rodovias e restrições de deslocamento, interlocutores do
estudo relataram que o tráfico
precisou aliciar mais pessoas,
sobretudo para a função de
“olheiro”, indivíduo que monitora o trabalho policial. Segundo dados, parte da explicação
do aumento das apreensões
também foi o fato de os traficantes se juntarem em pequenos grupos, para transportar
cargas de maconha.
Na internet o tráfico segue em alta. Também houve
relatos de um aumento na
venda de drogas através de
aplicativos de telefone, prática conhecida como delivery
de drogas ou disk drogas. Em
alguns casos, houve relatos
de aumento da abordagem
policial a motoboys.
Outro ponto que pode
ter contribuído para a formação de um ambiente que
favoreceu o aliciamento de
mais pessoas para atuação
no tráfico de drogas, foi o
impacto socioeconômico da
pandemia da covid-19, com
a elevação da pobreza e de
outras vulnerabilidades.

Justiça Eleitoral apresenta novo modelo de urna eletrônica para 2022
A Justiça Eleitoral apresentou, na última segunda-feira
(13), o novo modelo de urna
eletrônica, que será utilizado nas eleições de 2022. De
acordo com o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE), a urna será
mais moderna, mais segura e
trará novos recursos de acessibilidade. O novo equipamento foi apresentando em
Manaus, durante uma vista
do presidente do TSE, ministro Luis Roberto Barroso, a
uma fábrica de urnas eletrô-

nicas na capital.
Além disso, a urna eletrônica trará a possibilidade de
inovações nas eleições, como
a maior celeridade na identificação do eleitorado. Enquanto
uma pessoa vota, outra pode
ser identificada pelo mesário.
Isso poderá aumentar o número de eleitores por seção
ou diminuir eventuais filas.
A UE 2020 também conta
com um teclado aprimorado, com teclas com duplo fator de contato. Isso permite

que o próprio teclado acuse
algum erro, caso haja mau
contato ou tecla com curto-circuito intermitente.
URNAS
O TSE ressaltou ainda
que as urnas eletrônicas
não se conectam a nenhum
tipo de rede, internet ou
bluetooth. Dessa forma, para
que fosse possível fraudar o
equipamento, seria necessário superar mais de 30
barreiras de proteção.

“A urna utiliza o que há
de mais moderno em termos de criptografia, assinatura e resumo digitais. Tudo
isso garante que somente o
sistema desenvolvido pelo
TSE e certificado pela Justiça
Eleitoral seja executado nos
equipamentos”, informou.
Para as próximas eleições,
serão utilizadas urnas de
2009 adiante. Atualmente,
o país tem um parque eletrônico estimado de 577.125
equipamentos.
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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

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
pp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
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

ANO 12, Nº 2869
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

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

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador
3/4 - 1 sui8130-42 40/94
90-2310 Whatsapp 84873063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880

Goiás, Tocantins e DF, 16 de Dezembro de 2021

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
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
ossui 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
ragem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656

ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes - 125
a 284m². COD: 638124.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Cobertura
5 suítes. Maria Paulo (62)
8450-0777
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
mo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

classificados
SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808

JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

7
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

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

FINANCIAMENTO

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

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------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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Reprodução

Netflix: Neymar: O Caos Perfeito,
série documental sobre o atleta

N

esta terça, 14 de
dezembro, a Netflix
Brasil anunciou uma
série documental de um dos
maiores jogadores de futebol
dos últimos anos, o brasileiro
Neymar Jr., quem iniciou a
carreira como atleta com o
Santos Futebol Clube e, pouco depois, escreveu história
junto do FC Barcelona.
Um dos protagonistas da
seleção brasileira nos últimos anos, Neymar chega à
Netflix com a produção Neymar: O Caos Perfeito, que
traz um “lado ainda pouco
conhecido,” como descreve
o serviço de streaming.
Pensando no lançamento
de Neymar: O Caos Perfeito,
listamos abaixo tudo que o
serviço de streaming já divulgou sobre a série documental do jogador.
ESTREIA E EPISÓDIOS
Os três episódios que
compõem a produção, os
quais têm entre 50 a 60 minutos cada, chegam ao catálogo da Netflix no dia 25 de
janeiro, conforme relata o
anúncio do streaming.

DIÁRIO DO ESTADO

Reprodução

Chorinho: última edição do ano acontece
nesta sexta-feira (17)

A SÉRIE DOCUMENTAL
“A produção apresenta um
lado ainda pouco conhecido de
Neymar Jr., sem fugir das controvérsias. A obra resgata parte
da história do jogador e acompanha sua ascensão à fama no
Santos, seus dias de glória no
FC Barcelona e a montanha-

-russa com a Seleção Brasileira
e o Paris Saint Germain. Também revela a máquina de marketing por trás de Neymar, comandada por seu pai, Neymar
da Silva Santos, mais conhecido como Neymar Pai.”
Para compor a narrativa da
série documental, jogadores

memoráveis como David Beckham, Lionel Messi, Kylian
Mbappé, Daniel Alves e Thiago Silva, os atletas Gabriel
Medina e Bruninho, além de
diversos outros nomes, descrevem a importância de Neymar para a história do futebol
em depoimentos exclusivos.

Acontece nesta sexta-feira (17) a última edição do
ano do Chorinho, na Antiga
Estação Ferroviária, na Praça
do Trabalhador, Centro de
Goiânia. Às 19h, o show de
abertura é com Face Quarteto; às 19h40, tem João Garoto e Grupo Brasileirinho; às
20h15, Beaju sobe ao palco;
e às 21h Nóys é Nóys.
O projeto Chorinho foi
retomado pela Prefeitura de
Goiânia depois de mais de
dois anos parado por conta
da pandemia. A retomada
deveria ter ocorrido no dia
12 de novembro, mas foi
adiada para o dia 19 daquele
mês por conta da morte da
cantora Marília Mendonça.
A promessa da administração municipal era de

que, nesse retorno, o Chorinho se tornasse itinerante, e não fosse realizado de
maneira fixa em frente ao
Grande Hotel, na esquina
da Rua 3 com a Avenida Goiás, no Centro. No entanto,
no decorrer das apresentações, a organização decidiu
que a Antiga Estação Ferroviária seria o palco de todos
os shows pelo menos até o
fim deste ano.
O secretário de Cultura,
afirma que a edição desta
sexta (17) do Chorinho será
especial.
“Remanejamos
João Garoto, Os Brasileirinho
e o grupo Nóys é Nóys, que
eram as atrações do dia em
que cancelamos o evento
em razão do falecimento da
cantora Marília Mendonça

