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Flurona: Israel detecta primeiro caso de
dupla infecção de Covid-19 e influenza
O primeiro caso de uma rara mistura de duas doenças, gripe e Covid-19, apelidada de ”flurona”, foi detectado em Israel. Relatórios locais disseram
que a paciente era uma jovem grávida, que estava no hospital, embora tivesse apenas sintomas leves. ”Ela foi diagnosticada com gripe e coronavírus assim que chegou”, disse Arnon Vizhnitser, diretor do departamento de ginecologia do Hospital Beilinson na cidade de Petah Tikva. p7

Caiado visita áreas afetadas
por chuvas no nordeste goiano e promete resolução p2
O governador Ronaldo Caiado (DEM) vistoriou os municípios de Teresina de
Goiás e Monte Alegre, que foram fortemente afetados pelas chuvas que tem
atingido o Nordeste goiano. Durante a visita, Caiado disse que o objetivo é levar socorro as pessoas que estão ilhadas e que o estado vive um cenário jamais
visto antes, com chuvas que já duram mais de 20 dias
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Já está em vigor o novo salário
mínimo no valor de R$ 1.212
Começou a valer, desde o último sábado (1º), primeiro dia do ano de 2022, o
novo valor do salário mínimo, que passa a ser de R$ 1.212 por mês. A mudança foi
oficializada por meio de uma medida provisória (MP) assinada pelo presidente. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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ristas. O titular da pasta, Horácio Mello, alega que não
se trata de endossar a ideia
de indústria de multas, mas
coibir imprudência no trânsito para evitar violência e
acidentes nas vias públicas.
“Iremos implantar onde é
necessário e onde tiver estudo técnico. Multa não é faturamento. Multa é para corrigir um mal e as lombadas
são fundamentais. O trânsito
mata e a única vacina é a
mudança de comportamento”, defende. A cidade deve
receber mais equipamentos
de fiscalização eletrônica
ainda este ano após conclusão de licitação de compra
que está em andamento.

O Estado de Goiás terminou dezembro de 2021
em 10º lugar na taxa do
país de mortes por Covid-19 por habitante. O
primeiro está Rondônia e o
menor o Acre. O Brasil registrou no mês 21 vítimas
por milhão, Goiás (23),
Rondônia (52) e Acre (3).
Esse foi o comparativo
das unidades da Federação
em relação às mortes por
milhão no último mês de
2021. O cálculo das mortes proporcionais é feito
comparando os dados do
Ministério da Saúde com a
projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, de habitantes
em cada UF em 2021.
Ao todo, sete Estados
tiveram alta de óbito proporcionais frente a novembro, entre eles estão
Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Mato Grosso do
Sul e Maranhão. Três tiveram o mesmo patamar
nos 2 meses, tais como
Amazonas, Acre e Piauí.
A maioria das unidades
da Federação tiveram queda de mortes por milhão.
Os números caíram em Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo, Distrito Federal,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Norte,
Pernambuco, Paraíba, Ceará, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Alagoas e Paraná.

Mortes no trânsito de Goiânia
aumentam 13,9%, em 2021

O

número de vítimas
fatais de acidentes
em Goiânia no 2021
superou os dados registrados em 2020. Segundo um
levantamento realizado pela
Delegacia de Trânsito de
Goiânia (DICT), a pedido do
Diário do Estado, até a tarde
desta sexta-feira (31/12) 212
pessoas perderam a vida no
trânsito da capital. Já em
2020 foram registrados 186
óbitos. Ou seja, faltando
poucas horas para o final do
ano, o número de vítimas fatais aumentou 13,9%.
Ainda de acordo com a
DICT, grande parte das vítimas
são motociclistas. Em 2021,
por exemplo, 124 motociclistas
foram mortos no trânsito até o
momento. Porém, em 2020,
112 condutores ou passageiros de motocicletas perderam
suas vidas. Ou seja, 58,4% e
60,2% de todas as mortes registradas pela delegacia em
2021 e 202o eram motociclistas, respectivamente.
Na última quinta-feira
(30/12), por exemplo, um motociclista, de 25 anos, morreu
durante uma entrega por aplicativo. Ele perdeu o controle
da motocicleta e acabou caindo, e em seguida foi atropelado por um carro na Avenida
T-2. O motorista do carro, de
54 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo.
AUMENTO
Para a Delegada Titular
da DICT, Maíra Lídia, o au-

mento de acidentes é gradativo. Ela também explica
que o aumento de vítimas
pode estar ligado ao desrespeito das leis de trânsito,
como não respeitar o sinal
de pare ou o sinal vermelho.
Para a delegada, outro fator
que influenciou o número
de mortes de motociclistas
pode ser o foto do aumento
da categoria na cidade.
“Esse aumento considerável vem ocorrendo durante
todo o ano. Foi um aumento
de forma geral. O número de
acidentes envolvendo motociclistas também aumentou.
Acreditamos que esse aumento se deve ao aumento
de motocicletas nas vias.

Muitas pessoas tem usado
esse veículo para trabalhar,
como entregadores de aplicativo. Muitas vezes eles trafegam sem obedecer as regras
de trânsito para fazer uma
entrega o mais rápido possível. Consequentemente isso
aumenta o número de mortes, acidentes e lesionados”.
ACIDENTES BICICLETAS
Ainda de acordo com a
delegada, não só o número
de óbitos envolvendo motociclistas aumentou, mas também os registros envolvendo
ciclistas em Goiânia. Segundo
a Secretaria de Segurança
Publica do Estado de Goiás
(SSP), de janeiro a julho deste

ano, houve um aumento de
166% no número de mortes
envolvendo ciclistas se comparado ao ano passado.
“Também tivemos esse
aumento envolvendo bicicletas, que assim como as
motos tem sido muito usadas para fazer entregas por
aplicativo. Muitas ficaram
pessoas desempregadas durante a pandemia e começaram a trabalhar com entrega
e isso reflete nestes números”, pontuou Maíra.
Com a intenção da SMM
de aumentar a fiscalização
na cidade, o quantitativo de
multas deve aumentar em
2022, caso não haja mais
conscientização dos moto-
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Descubra como garantir ingressos de graça para cinema, shows e eventos
Mais leitores e mais público com acesso a bens culturais
significa menos custo para os
produtores e preço mais em
conta. É justamente o valor
ainda inacessível para muitos
brasileiros um dos motivos
para a cultura ser um hábito
limitado. Mas, já pensou em
garantir um benefício mensal
em dinheiro para te ajudar a
usufruir desse tipo de lazer?
Se você é trabalhador,
esse recurso existe desde
2013. O chamado vale-cultura concede R$50 por mês
para colaboradores com vínculo empregatício por meio
de um cartão magnético. De

acordo com a Secretaria de
Cultura, 561,3 mil trabalhadores foram beneficiados
pelo vale-cultura em 2019.
O montante pode ser acumulado e não tem prazo de
validade, porém pode ser utilizado apenas para aquisição
de produtos e serviços culturais, como livros, espetáculos
e alguns serviços ou produtos
online. A solicitação é muito
simples: basta se informar se
a empresa onde trabalha está
habilitada junto ao governo
federal para conceder o benefício e pedir seu cartão.
Por ser facultativo, o
vale-cultura pode ter par-
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Vale-Cultura é aceito por
uma rede de cerca de 220
mil estabelecimentos comerciais em todo o país, inclusive
lojas virtuais. A ideia de oferecer R$ 50 mensais para os
funcionários de renda baixa
é média é democratizar o
acesso à cultura, valorizar a
cultura nacional, desenvolver economicamente o setor
cultural e gerar emprego.
te do valor descontado na
folha de pagamento pelo
empregador. No caso dos
trabalhadores com até cinco salários mínimos, a porcentagem é de até 10% do

valor do benefício. Acima
dessa remuneração, o desconto em folha é obrigatório e varia entre 20% e 90%.
De acordo com informações do governo federal, o

VALE PARA QUÊ?
Na lista de opções de produtos e serviços permitidos
estão peças de artesanato,
partitura, fotografia, quadros, gravuras ou de escul-

tura, ingresso para cinema,
festas populares, exposições
de arte, circo, espetáculo
de dança, de teatro, musical , mensalidade de cursos
de artes, audiovisual, circo,
dança, fotografia, música,
teatro e literatura.
O vale-cultura também
pode ser utilizado para a
compra de disco de áudio ou
de música, filmes musicais,
equipamentos e instrumentos musicais ou de artes visuais, jornais, livros, revistas,
venda ou troca de ingressos
pela internet para atividades
culturais, música (streaming)
e música (download).
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Caiado visita áreas afetadas por chuvas
no nordeste goiano e promete resolução

N

o último sábado
(01/01), o governador Ronaldo Caiado
(DEM) vistoriou os municípios de Teresina de Goiás e
Monte Alegre, que foram
fortemente afetados pelas
chuvas que tem atingido o
Nordeste goiano. Durante a
visita, Caiado disse que o objetivo é levar socorro as pessoas que estão ilhadas e que
o estado vive um cenário jamais visto antes, com chuvas
que já duram mais de 20 dias.
“Vamos fazer chegar alimentos, medicamentos e
água mineral para essas pessoas. Agora é uma ação de
proteção das pessoas e de
atendimento a todas elas.
Depois, entramos na segunda
etapa, a de recuperação das
nossas rodovias. Se Deus quiser, as chuvas vão diminuir e
nós vamos poder recuperar
isso o mais rápido possível”.
Segundo Caiado, o Governo de Goiás, por meio
da Agência Goiana de Transportes e Infraestrutura
(Goinfra), irá investir R$ 80

Reprodução

milhões em ações emergenciais do plano de contingência, para garantir segurança
e trafegabilidade aos motoristas e moradores das regiões atingidas pela chuva.
Considerado o principal
eixo do Nordeste goiano, a GO-

118 sofreu um deslizamento
na sexta-feira (24/12), e por
isso, o tráfego de veículos na
rodovia está limitado. Recentemente, o governo autorizou
a passagem de ambulâncias.
Além disso, estão sendo colocadas pedras para aterrar o

local e a expectativa é de que a
passagem esteja liberada até o
final da semana que vem.
“Espero que até no máximo o dia 07 ou 08 de janeiro,
a gente consiga liberar um
fluxo maior de carros. Para
os carros de carga ainda terá

uma limitação”, complementou Caiado.
TEMPORAIS
Nos últimos dias, as cidades nordestinas do estado
tem sido castigadas por temporais. As cidades mais atingi-

das pelas chuvas são Cavalcante, Teresina e Monte Alegre de
Goiás, que incluem a região da
Chapada dos Veadeiros.
As prefeituras ainda estão
fazendo um mapeamento da
população atingida, mas a estimativa é que mais de 1 mil
moradores ficaram isolados.
As cidades de Niquelândia,
Cavalcante e Monte Alegre
de Goiás, inclusive, decretaram calamidade pública.
FORÇA-TAREFA
A base de apoio para dar
dar auxílio as famílias atingidas atingidas foi montada
em Teresina de Goiás. Equipes do Corpo de Bombeiros
de Goiás e voluntários estão
usando helicóptero e embarcações para conseguir levar
alimento e água potável para
os moradores ilhados. Equipes da Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes
(Goinfra), Defesa Civil, Polícia Militar e representantes
de outros órgãos do Poder
Executivo também monitoram as áreas afetadas.

Cenário otimista contra a Covid depende de vacinação e variantes
Após quase dois anos do
início da pandemia de Covid-19, as autoridades sanitárias começam a vislumbrar
o fim da pandemia em 2022.
“Esperamos estar da metade para o fim dessa pandemia”, diz Flúvia Amorim, superintendente de Vigilância
em Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). Especialistas
confirmam o cenário, mas
destacam a importância de
aumentar a cobertura vacinal no Estado.
Atualmente, Goiás possui apenas 60% da população vacinada com as duas

doses ou dose única do
imunizante. Flúvia destaca que é necessário atingir
pelo menos os 80% de cobertura em 2022. “A vacinação é a melhor estratégia
de combate que temos. Nenhuma pandemia até hoje
foi eterna e essa também
não vai ser”, enfatiza.
Na véspera do Ano Novo,
o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Ghebreyesus,
emitiu uma nota afirmando
que a pandemia pode acabar em 2022. “Estou relativamente otimista em relação
ao que estamos vendo pen-

sando na imunidade adquirida e na vacinação. Quero
crer que não vamos ter tantos problemas com internações, mas precisamos esperar até janeiro para dizer isso
com mais segurança”, diz
Alexandre Diniz Filho, biólogo e professor da Universidade Federal de Goiás (UFG),
que faz parte do grupo de
modelagem da expansão da
Covid-19 no estado.
O infectologista Marcelo
Daher aponta que casos novas variantes de importância
epidemiológica não surjam e
a vacinação continue avançando, a tendência é de que

o cenário melhore cada vez
mais. “Vivemos um cenário
mais tranquilo na América
Latina do que em outros lugares como os Estados Unidos. Entretanto, isso pode
mudar. Não dá para prever.”
PRIORIDADE
Flúvia aponta que no primeiro semestre de 2022, a
SES-GO irá focar na vacinação de crianças de 5 a 11
anos. A imunização do grupo
com a vacinação da Pfizer foi
liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Porém, o Ministério da Saúde chegou a abrir

uma consulta pública sobre
a vacinação infantil no Brasil.
“Ela é segura e eficaz. Milhares de crianças foram vacinadas nos Estados Unidos”,
relembra Flúvia.
Além da vacinação de
crianças, a superintendente
afirma que a pasta também
irá focar em resgatar as pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal.
Em Goiás, de acordo com o
Painel da Covid-19, 1,1 milhão de pessoas ainda não
tomaram a segunda dose da
vacina ou a dose única. “Não
adianta tomar a primeira
dose e não tomar a segunda.

Já estamos na dose de reforço. Essas pessoas formam
bolsões de pessoas não vacinadas que são perigosos”,
esclarece.
Especialistas concordam
que os esforços do poder
público devem ser voltados
para aumentar a cobertura vacinal da população.
“É isso que vai garantir um
grau de tranquilidade, especialmente em relação a
sobrecarga do sistema de
saúde. Ir atrás de quem ainda não se vacinou ou está
com o esquema é importante justamente para preservar
o sistema”, diz Daher.
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Brasil é o segundo maior consumidor
de plataformas de streaming no mundo

N

ão há dúvida no
quanto os serviços
de streaming aumentaram muito seus números
durante a pandemia. Certamente, aumentou o tempo
dispensado na frente da televisão e, consequentemente,
a dedicação diária a plataformas de streaming. Dados
levantados pela Finder apontam o Brasil como o 2º país
que mais consomem streaming no mundo, com 64,58%
da população assinando pelo
menos um serviço do tipo.
O país fica atrás somente da
Nova Zelândia, que contabiliza 65,26%, e na frente da
Irlanda com 63,19%.
O crescimento no 1º semestre de 2021 foi exponencial e expressivo. Na Play Store, por exemplo, no ranking
dos 5 aplicativos mais buscados na categoria de entretenimento, 4 são de streaming
de vídeo. Na Apple Store a
estatística se repete. Os números representam uma alta
de 300% em relação ao mesmo período de 2019.
O cenário de distanciamento social na pandemia
também impulsionou a adesão do streaming entre os
negócios,
principalmente
para transmissões ao vivo.

Divulgação

De acordo com pesquisa do
LinkedIn, cerca de 93% dos
entrevistados acredita que
os eventos online devem
continuar no futuro. Para
79%, as atividades nesse
formato trouxeram retornos
maiores que o modelo presencial e 85% dos pesquisados pretendem organizar
eventos híbridos no futuro.
De modo geral, o termo
“streaming” se refere à distri-

buição de conteúdo pela internet em que o usuário não
precisa fazer o download para
acessar o material. Entre as
principais empresas do segmento estão a Netflix, Spotify,
Youtube e Amazon Prime Video. Além de áudio e vídeo,
atualmente existem serviços de
streaming de conteúdos de texto, arquivos editáveis e jogos.
Com o setor de serviços
sendo o mais afetado, foram

poucos os negócios que conseguiram expandir seu faturamento. A Zoeweb, uma plataforma de streaming goiana,
aumentou em 500% sua atuação durante a pandemia, e a
empresa permanece expandindo seu mercado e atendendo grandes conglomerados de mídia que buscam se
inserir nessa nova era.
De acordo com pesquisa da
Kantar IBOPE Media, 58% dos

usuários de internet disseram
que viram, acessaram e assistiram mais conteúdos através
das plataformas de streaming
pago durante os períodos de
isolamento. A pesquisa apontou que o tempo em frente à
televisão diminuiu 37 minutos diários, e cada indivíduo
passou cerca de 1h49 por dia
assistindo a conteúdos em
plataformas de streaming.
Segundo a Tech Jury,

63% das pessoas com idade
entre 18 e 34 anos assistem
transmissões ao vivo regularmente. Nos últimos anos, a
indústria de transmissão ao
vivo cresceu 99% e a expectativa é que o mercado de streaming chegue a valer mais de
US$247 bilhões em 2027. Com
os dados apontando para um
crescimento do setor, o CEO
explica que a expansão da Zoeweb acontece também em
aspectos internos do negócio.
Em 2021, a ZoeWeb começou com serviços de
transmissão ao vivo para
emissoras de TV e hoje atende clientes de diferentes setores em todo o Brasil. “Fizemos o congresso da UNIFESP
durante dois anos consecutivos, com produção e transmissão ao vivo. Também estamos no 50+50, que é uma
série de eventos do SEBRAE
em comemoração aos seus
50 anos”, declara Samuel.
A expectativa é que para
os próximos anos o streaming amplie seu mercado
cada vez mais. “Estamos
apostando em um futuro
ainda mais inovador. O online tem um alcance muito
maior de pessoas, e essa é a
grande revolução que o streaming trouxe”, concluiu.

Já está em vigor o novo salário mínimo de R$ 1.212, e um aumento de 10,18%
Começou a valer, a partir
deste sábado (1º), primeiro
dia do ano de 2022, o novo
valor do salário mínimo no
Brasil, que passa a ser de R$
1.212 por mês. A mudança
foi oficializada na sexta-feira
(31), último dia de 2021, por
meio de uma medida provisória (MP) assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.
O novo valor considera
a correção monetária pelo
Índice Nacional de Preço ao

Consumidor (INPC), de janeiro a novembro de 2021, e a
projeção de inflação de dezembro de 2021, estimada
pela área técnica do Ministério da Economia. No total,
o aumento será de 10,18%
em relação ao valor anterior,
que era de R$ 1.100.
Os estados também podem ter salários mínimos
locais e pisos salariais por
categoria maiores do que
o valor fixado pelo Gover-

no federal, desde que não
sejam inferiores ao valor do
piso nacional.
O novo mínimo altera o
valor de cálculo de benefícios previdenciários, sociais
e trabalhistas. No caso das
aposentadorias e pensões
por morte ou auxílio-doença, os valores deverão
ser atualizados com base
no novo mínimo. O mesmo vale para o Benefício
de Prestação Continuada

(BPC), que corresponde a
um salário mínimo e é pago
a idosos a partir de 65 anos
e pessoas com deficiência
de baixa renda.
Cálculos das contribuições dos trabalhadores ao
Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) também serão
reajustados. Uma portaria
do Ministério da Economia
deverá ser publicada, nos
próximos dias, com a oficialização dos novos valores.

Goiás, Tocantins e DF, 3 de Janeiro de 2022

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

diariodoestadogo.com.br

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 2880
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
pp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

SAVEIRO
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
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
pp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha
1.6
freestyle
comF:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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
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ALUGUEL

------------------------------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, cozilocalização!
Próximo
à praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
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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
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------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. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808

ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
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

DIÁRIO DO ESTADO
VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

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

------------------------------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
sapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

FINANCIAMENTO

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

ACOMPANHANTE

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

O

primeiro caso de
uma rara mistura de
duas doenças, gripe e Covid-19, apelidada de
”flurona”, foi detectado em
Israel. Relatórios locais disseram que a paciente era uma
jovem grávida, que estava
no hospital, embora tivesse
apenas sintomas leves.
”Ela foi diagnosticada com
gripe e coronavírus assim que
chegou”, disse Arnon Vizhnitser,
diretor do departamento de ginecologia do Hospital Beilinson
na cidade de Petah Tikva.
As autoridades de saúde
israelenses estudam o caso
para determinar se a combinação causa maior gravidade
da doença. Esta é a primeira
ocorrência documentada de
”flurona” detectada no mundo, mas os médicos acreditam que poderia haver mais
infecções do tipo no país.
O professor Arnon Vizhnitser falou sobre o assunto
ao jornal local Hamodia:
Ambos os testes deram
positivo, mesmo depois de
verificarmos novamente. A
doença é a mesma. Elas são
virais e causam dificuldade
para respirar, pois ambos
atacam o trato respiratório
superior — explicou, dizendo que a mulher deve re-

Reprodução

ceber alta na quinta-feira.
É definitivamente um
grande desafio lidar com
uma mulher que chega com
febre no parto. Isso é especialmente quando você não
sabe se é coronavírus ou
gripe, então você se refere
a eles da mesma forma. A
maior parte das doenças é
respiratória — relatou.
O fato ocorreu depois que
o ministro da Saúde de Israel
disse nesta sexta-feira que o
país está estendendo sua oferta de uma quarta dose de vacina para idosos em instituições
de cuidados. O Ministro da
Saúde Nitzan Horowitz anunciou a mudança, citando sua
alta exposição e vulnerabilidade a infecções.
Israel já havia estendido o lançamento da quarta
dose para pessoas com imunidade enfraquecida, tornando-se um dos primeiros
países a fazê-lo, na esperança de conter o aumento
de casos impulsionado pela
variante Omicron.
O país vive um surto de
casos, com mais de 5 mil casos registrados ontem. Houve 1.376.256 infecções e
8.243 mortes relacionadas ao
coronavírus relatadas em Israel desde o início da pandemia.
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De volta a Hogwarts: estreia
emociona fãs de Harry Potter

Q

uando foi anunciado,
Harry Potter: De Volta a Hogwarts gerou
comoção nas redes sociais.
Falamos, afinal, não apenas
da reunião do elenco de uma
das maiores franquias da cultura pop, mas do reencontro
de gente que passou infância,
adolescência e o início da vida
adulta diante dos olhos curiosos do mundo. Personagens
e atores acabaram crescendo
ao mesmo tempo em que seu
público-alvo também crescia.
Para muitos fãs, é como se
nós, os espectadores, também
recebêssemos um convite
para reencontrar velhos amigos para pôr a conversa em
dia após 20 anos do primeiro
filme da saga, Harry Potter e a
Pedra Filosofal. E é justamente
aí que está o brilho do especial
que chega neste início de ano
à HBO Max. Ele faz de tudo
para envolver o público, torná-lo parte da comemoração.
Com quase duas horas
de duração, Harry Potter: De
Volta a Hogwarts foi gravado
no que hoje é o Warner Bros.
Studio Tour London, que serviu de estúdio para os oito
filmes da franquia britânica.
Como o local atrai turistas
que querem ver figurinos,
objetos de cena e cenários
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‘BBB 22’: Boninho compartilha spoilers e aumenta curiosidade dos fãs

completos usados nas filmagens, temos a chance de ver
mais uma vez o elenco nos
ambientes intocados da saga.
De Volta a Hogwarts abre
justamente com rostinhos famosos, mas um pouco mais
velhos, no salão principal
da escola de magia frequentada por Harry Potter e sua
turma. Enquanto uma dança
um tanto cafona e com jeito
natalino se desenrola,
E também estão presentes
todos os diretores que comandaram filmes da série, Chris

Columbus, Alfonso Cuarón,
Mike Newell e David Yates.
Teria sido melhor nem incluir as falas pré-gravadas de
Rowling, porque sua participação anacrônica e superficial
beira o ridículo. Em paralelo a
isso, são pouco sutis os esforços do especial para limpar sua
ficha, não poupando elogios a
seu brilhantismo literário, à
figura materna que foi para o
trio protagonista e à sua relação próxima com os fãs.
É também um ótimo “fan
service”, como é chamada

a prática de incorporar anseios do público de um determinado universo ficcional
na trama para satisfazê-lo
–embora, falando especificamente dos fãs de Harry
Potter, o especial não traga
muita novidade. Não há muitas informações ou imagens
de arquivo surpreendentes
para quem acompanha com
afinco este universo mágico,
hiper-saturado após tantos
livros, vídeos e todo tipo de
conteúdo extra sendo lançado ano após ano.

Como ocorre antes de
cada edição do Big Brother
Brasil, o público começa a
especular sobre quem serão as pessoas a ficarem
confinadas na casa vigiada.
Para despertar ainda mais a
curiosidade dos fãs do reality show, Boninho deu alguns
spoilers acerca dos participantes do BBB 22, que estreia em 17 de janeiro.
Em publicação nas redes
sociais feita neste domingo,
2, o diretor de TV compartilhou um vídeo em que
aparece no cenário do programa e avisou, na legenda,
que “tudo” estava ali. “Atenção, preste bem atenção!!
Tá tudo aí, como prometido.
Tem número, tem letra, tem

spoiler”, escreveu.
No sábado (1º/1), ele
havia dito nos stories que
daria spoilers da atração. O
vídeo traz alguns enigmas,
como o número 22 e as
frases “Um país tem”, “Tem
nome repetido” e “Tem que
tem duas letras no nome”.
Segundo Boninho, há participante que é mãe e vai ter
“gente misturada”. No Twitter, as pessoas começaram
a dar palpites sobre quem
seriam os participantes.
O público acredita que
Inês Brasil será uma deles,
pois “tem país” no nome
dela. Uma internauta considerou que as dicas fazem referência apenas ao
estilo do jogo.

