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Goiás é líder em contratação 
definanciamento habitacional 
Com índice de inadimplência abaixo de 1.6 %, enquanto a taxa registrada no Brasil é de 2.2%, Goiás é líder nacional 
em contratação de financiamento habitacional. O ranking foi destacado durante reunião na sede da Ademi-GO. p3
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Caiado: “É o interior que alavanca 
a economia no nosso Estado”
O governador Ronaldo Caiado visitou quatro cidades com menos de 50 
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Goiás é líder em contratação de 
financiamento habitacional no País
Com índice de inadim-

plência abaixo de 1.6 
%, enquanto a taxa re-

gistrada no Brasil é de 2.2%, 
Goiás é líder nacional em 
contratação de financiamen-
to habitacional por pessoa 
física. O ranking foi destaca-
do nesta terça-feira (21/1) 
durante reunião na sede da 
Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Goi-
ás (Ademi-GO). Na ocasião, 
representantes da Caixa 
Econômica Federal apresen-
taram  a visão da instituição 
para 2020 e a nova estrutura 
organizacional no estado.

De acordo com o gerente 
regional da Superintendên-
cia Regional Sul de Goiás 
da Caixa Econômica Fede-
ral, Valcedir Vicente Rosa, o 
mercado da construção civil 
goiano hoje é referência no 
país. “É um mercado que 
contrata muito, possui um 
Fórum de Habitação extre-
mamente especializado e 
conseguimos fazer boas con-
tratações, mantendo a sus-
tentabilidade com a inadim-
plência baixíssima”, enfatiza.

Valcedir explica que o 
novo modelo de atendimen-
to proposto para os clientes, 
principalmente para o setor 
da construção civil, oferece 
duas unidades: uma agência 
empresarial para a área de 
atacado, que atende clien-
tes com faturamento entre 
R$ 30 milhões até R$ 500 
milhões, e uma unidade de 
varejo, que vai atender na 
pessoa jurídica clientes com 

faturamento de até R$ 30 
milhões e também engloba 
toda a rede de agências que 
realiza um financiamento 
a pessoa física.  “Este novo 
modelo tem dois objetivos: 
ganhar consistência em ter-
mos de agilidade e também 
na facilidade na melhoria 
dos processos de financia-
mento”, explica.

O novo formato está em 
expansão para o Brasil ba-
seado no estudo e resulta-
dos de sua implementação 
como teste em Goiás, como 
a plataforma de habitação. 

“Goiás se tornou referência 
no modelo de atendimento 
ao cliente, à especialização. 
O que foi realizado aqui, 
participação do mercado, 
feedback, está sendo le-
vando para todo o Brasil”, 
destaca o gerente de varejo 
da Caixa, ao enfatizar que a 
instituição financeira prevê 
um crescimento do mer-
cado goiano em 30% para 
2020. “Fizemos vários movi-
mentos na redução da taxa 
de juros da pessoa física e 
agora vamos fazer o mesmo 
para financiamento da pro-

dução. Até fevereiro deve-
mos divulgar as novas taxas 
para produção das unidades 
habitacionais’, adianta.

De acordo com o pre-
sidente da Ademi-GO, Ro-
berto Elias, as expectativas 
do mercado imobiliário de 
Goiás para 2020 incluem 
volume considerável de fi-
nanciamento da produção, 
financiamento aos clien-
tes. “Nós estamos vencen-
do nesse momento. Este 
ano será excelente para 
adquirir imóvel. Estamos 
aguardando alcançar, no 

mínimo, o dobro do resul-
tado obtido de 2019 para 
2020. Deixamos a crise 
para trás”, diz. Roberto 
ainda destaca que as cons-
trutoras têm procurado 
atender a todas as faixas 
de renda. “Temos imóveis 
para todo mundo e de to-
dos os perfis: apartamen-
tos em prédios maiores, 
empresas menores, as 
mais diferentes localiza-
ções. A inflação baixa en-
coraja as pessoas e temos 
também muita oferta de 
crédito”, aponta.
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MP denuncia 
16 pessoas 
por homicídio 
doloso por 
tragédia de 
Brumadinho

O Ministério Publico 
de Minas Gerais (MPMG) 
denunciou nesta terça 
(21/1) o ex-presidente da 
Vale, Fabio Schvartsman, 
e mais dez funcionários 
da mineradora pelo rom-
pimento da barragem da 
mina do Córrego do Fei-
jão, em Brumadinho, no 
ano passado. De acordo 
com o MP, os denuncia-
dos devem responder 
na Justiça pelo crime de 
homicídio doloso, quan-
do há intenção de matar, 
porque teriam responsa-
bilidade na morte de 270 
pessoas, que foram soter-
radas pela avalanche de 
rejeitos da represa. 

Segundo o MP, cinco 
funcionários da empresa 
TUV SUD, que também 
foram denunciados, auxi-
liaram a Vale na emissão 
de declarações falsas de 
estabilidade da barragem 
do Córrego do Feijão.

Em coletiva de im-
prensa, realizada em 
Belo Horizonte, os pro-
motores responsáveis 
pela investigação afir-
maram que a Vale tinha 
conhecimento da falta 
de segurança da barra-
gem e que a empresa 
tinha uma “lista sigilosa” 
na qual estava listava a 
“situação inaceitável” de 
segurança do local. Des-
de a tragédia, o Corpo de 
Bombeiros permanece 
realizando buscas para 
encontrar os corpos. A 
barragem se rompeu 
em janeiro de 2019, re-
sultando em mortes e 
na destruição de casas e 
equipamentos públicos 
na cidade, que fica pró-
xima à capital mineira, 
Belo Horizonte.

Em nota à imprensa, 
a TUV SUD informou que 
está cooperando com as 
autoridades e reiterou o 
“compromisso em ver os 
fatos sobre o rompimen-
to da barragem esclare-
cidos”. A Vale ainda não 
se manifestou sobre a 
denúncia. (Agência Brasil)

Polícia goiana investiga colombianos 
suspeitos de agiotagem e extorsão

Colombianos suspeitos 
de agiotagem com juros 
abusivos, extorsão e lava-
gem de dinheiro são inves-
tigados pela Polícia Civil de 
Goiás, que deflagrou nesta 
terça-feira (21/1) uma ope-
ração. Oito mandados de 
busca e apreensão foram 
cumpridos nas casas dos 
investigados. Foram apre-
endidos cartões de visita, 
cerca de R$ 15 mil em di-

nheiro, incluindo moedas 
estrangeiras, cadernos com 
anotações, 18 celulares, 
além de documentos. De 
acordo com as investiga-
ções, o grupo já fez vítimas 
na Grande Goiânia e tam-
bém no interior do Estado. 

Segundo o delegado Car-
los Caetano, do 4º Distrito 
Policial (DP) de Goiânia, 
os criminosos miravam pe-
quenos comerciantes com 

oferta de empréstimos. 
“O juros eram muito altos, 
chegavam a 40%. E o paga-
mento tinha que ser feito 
diariamente”, explica. 

Ninguém foi preso na 
operação de hoje, mas a po-
lícia garante que já reuniu 
informações dos suspeitos. 
Os documentos apreendidos 
serão analisados. A suspeita 
é que o esquema seja co-
mandado de fora do País.
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Caiado: “É o interior que alavanca a economia no nosso Estado”
No último sábado (18/1), 

o governador Ronaldo Caiado 
visitou quatro cidades com 
menos de 50 mil habitantes, 
se tornando as primeiras a ter 
o Balcão do Cidadão – uma es-
trutura formatada em parceria 
pelo Governo de Goiás com os 
Correios, que passa a oferecer, 
de forma integrada, diversos 
serviços públicos aos cidadãos.  

“É o interior que alavan-
ca, produz, alimenta e, cada 
vez mais, eleva a economia 
no nosso Estado”, afirmou o 
governador, durante discurso 
em Nova Crixás, um dos muni-
cípios beneficiados na ocasião. 
“Sigo convicto do compromis-
so que devemos ter com as 
cidades que precisam da mão, 
da visão e do apoio dos políti-
cos para poderem também se 
desenvolver”, reforçou. 

O governador sabe do que 
está falando. Em mais de uma 
oportunidade, frisou que Goi-
ás não vai ter “ilhas de desen-
volvimento” e que vai comba-
ter as desigualdades regionais 
e a concentração de riquezas. 
“O progresso é para todos os 
7 milhões de goianos”, reitera 
com frequência e franqueza. 
Para tanto, não trabalha com 
“achismos”. Uma das primei-
ras providências de seu gover-
no, delegada ao Grupo Técnico 
Social, foi a encomenda de 

uma pesquisa para saber quais 
municípios são os mais vulne-
ráveis em Goiás. Coube ao Ins-
tituto Mauro Borges (IMB) exe-
cutar a tarefa. Surgiu, assim, o 
Índice Multidimensional de 
Carência das Famílias (IMCF).

Diferente de outras meto-
dologias, o IMCF não leva em 
conta apenas quesitos econô-
micos, mas se aprofunda em 
itens sociais, como o fato de 
uma residência ter sanitário ou 
não. A inspiração deste tipo de 
cálculo foi o Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), apre-
sentado no “Relatório Final 
da Comissão de Estados da 
Legislação Social Brasileira”, 
adotado, inclusive, pelo Pro-
grama das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), a 
partir de parceria com a Uni-
versidade de Oxford. 

Conforme expressa a intro-
dução deste estudo do IMB, o 
objetivo primordial do IMCF é 
identificar quais são as princi-
pais carências dos domicílios 
goianos, para assim poder di-
recionar as políticas públicas 
que visam transformar as con-
dições de vida da população 
mais carente do Estado. 

Com todo este aparato em 
mãos – e mesmo com recur-
sos esparsos, fruto da situação 
fiscal herdada de gestões ante-
riores –, o governador tem de-

monstrado que a descentrali-
zação de serviços públicos não 
é mero discurso ou figura de 
retórica. O Balcão do Cidadão 
já foi lançado em Abadiânia, 
Edéia, Nova Crixás e Nique-
lândia, municípios que têm, 
respectivamente, 20 mil, 12 
mil, 12 mil e 46 mil habitantes. 
A única cidade que foge a esta 
regra, dentro do projeto piloto 
da iniciativa, é Goiânia, que 
ainda vai receber a benfeitoria.

Antes do Balcão do Cida-
dão, a agregação de serviços 
estaduais em postos de aten-
dimentos únicos ficava restrita 
a 53 cidades. Os municípios 
menores eram excluídos, cons-
tantemente, das políticas públi-
cas.  Ao buscar a parceria com 
os Correios, Ronaldo Caiado 
viu na “capilaridade” da estatal 
a oportunidade de beneficiar 
todos os goianos. O que foi 
atestado pelo nova-crixaense 
Luiz Furtado Rosa, policial mi-
litar reformado, de 52 anos: 
“Antigamente eu precisava ir 
até Mozarlândia, São Miguel do 
Araguaia ou até Goiânia para 
fazer o recadastramento anual 
de servidor público”, contou, ao 
comemorar que, neste ano, vai 
poder atualizar os dados cadas-
trais na cidade natal.

 
Embate
Os quase 40 anos na po-

lítica forjaram Caiado para o 
maior sonho, como costuma 
falar, mas também, para o 
maior desafio da vida: gover-
nar o Estado onde nasceu e 
do qual tem muito orgulho. 
Dia após dia, tem mexido 
nas estruturas arcaicas que 
encontrou, centradas em 
privilégios. Mas não só isso: 
faz questão de torná-las pú-
blicas. “Minha conduta é 
essa: ser transparente. Fo-
ram 20 anos em que ‘assal-
taram’, ‘vilipendiaram’, ‘rou-
baram’ do povo goiano para 
enriquecer pequenos grupos 
e pessoas. Por isso, os recur-
sos não chegavam onde de-
viam”, ressalta.

Em Nova Crixás, ele usou o 
jargão do meio rural para dei-
xar claro que não vai recuar em 
seus princípios de governança. 
“Regiões mais carentes preci-
sam ter os incentivos do gover-
no, para poder trazer também 
as indústrias e dar oportuni-
dade de emprego. Eu tive que 
tirar a teta dos empresários 
grandes para retirar os incen-
tivos das grandes cidades. Eles 
andaram batendo no Caiado, 
mas eu sei como é desmamar 
bezerrão”, assegurou.

Além de mudar a política 
de incentivos fiscais, que vai 
ser direcionada, principalmen-
te, aos municípios mais vulne-

ráveis identificados no IMCF, 
Caiado cobra de todos os seus 
secretários as mesmas marcas 
que imprime no governo: a da 
interiorização e descentrali-
zação dos serviços. Na Saúde, 
por exemplo, a estruturação 
das policlínicas objetiva suprir 
o déficit de atendimentos es-
senciais em regiões mais dis-
tantes e carentes. Não à toa, 
a primeira unidade do tipo vai 
ser inaugurada em Posse, no 
Nordeste Goiano. 

Nas áreas cultural e so-
cial, também não faltam ini-
ciativas que dialogam com a 
mesma essência. Além de va-
lorizar eventos já conhecidos 
e tradicionais, o governador 
prestigiou a festa do Vão do 
Moleque, realizada na comu-
nidade calunga todos os meses 
de setembro. O Grupo Técnico 
Social, comandado pela pri-
meira-dama Gracinha Caiado, 
caminha na mesma direção, 
priorizando os goianos que 
mais precisam. No turismo, a 
meta é atrair mais visitantes e 
mostrar as potencialidades de 
todo o Estado – seja por meio 
da gastronomia, artesanato, 
literatura, música e outros. E 
aqui, também, a vitrine é mui-
to mais ampla do que simples-
mente o eixo Pirenópolis – Ci-
dade de Goiás. 

No fim do ano passado foi 

lançado o programa “Rotas 
Gastronômicas”, criado a partir 
de três pilares: sustentabilida-
de, inclusão social e empreen-
dedorismo. A regionalização é 
o diferencial do projeto, pelo 
qual os municípios ganharam 
o apoio do governo estadual, 
por meio da Goiás Turismo, 
para agregar valor aos produ-
tos existentes na comunidade. 

Você já tinha pensado em 
participar do Caturama? Nun-
ca tinha ouvido falar? Foi o pri-
meiro Festival Gastronômico 
da Estrada de Ferro, realizado 
em Silvânia, entre dias 3 e 5 de 
outubro de 2019. O cardápio 
estava convidativo – e criativo, 
diga-se de passagem: “arroz 
com os trem tudo dentro”, 
“frango no trilho”, “carga de 
torresmo”, e por aí vai. 

“Agora há a chance de se 
conhecer mais de Goiás e, 
também, de levar o desenvol-
vimento a cada rincão do Esta-
do”, costuma dizer Caiado. 

É, de fato, uma nova Mar-
cha para o Oeste, agora calca-
da na era digital. E ancorada 
em valores robustos, reais e 
plausíveis. “Hoje as pessoas 
sabem que o dinheiro está 
sendo corretamente aplicado 
no Estado de Goiás. Por isso, 
as coisas vão multiplicar”, pro-
jetou Caiado, no fim do evento 
em Nova Crixás.

Diário Do EstaDo Goiânia, 22 de Janeiro de 2020 3poder

Impeachment de Trump 
começa a ser julgado

O processo de impe-
achment contra o 
presidente dos Es-

tados Unidos (EUA), Donald 
Trump, começa a ser julga-
do nesta terça-feira (21/1) 
no Senado. Ele é acusado 
pelos democratas de ter 
abusado dos privilégios do 
cargo de presidente, para 
pressionar o presidente 
da Ucrânia, Volodymyr Ze-
lenskiy, a investigar a famí-
lia de Joe Biden, seu maior 
rival entre os candidatos 
democratas às eleições 
presidenciais de 2020.

Trump teria retido US$ 
400 milhões em verbas da 
área de Defesa, prometi-
dos à Ucrânia, para obrigar 
Zelenskiy a investigar as 
atividades de Biden, quan-
do era integrante do Con-
selho de Administração de 
uma empresa estatal de 
gás ucraniana,

Analistas consideram im-
possível que isso a destitui-
ção de Trump, já que o Parti-
do Republicano tem maioria 
no Senado norte-americano.

A defesa do presidente 
norte-americano apresenta 
seus argumentos a favor da 
absolvição. Os democratas, 
por sua vez, vão tentar apro-
var a convocação de novas 
testemunhas.

Donald Trump está em 
Davos, na Suíça, onde par-
ticipa do Fórum Econômico 
Mundial. (Agência Brasil)
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Escola de Artes Visuais 
oferece vagas para o projeto 
Residência Artística

A Escola de Artes Visu-
ais do Centro Cultural Octo 
Marques abre matrículas 
para o Projeto Residência 
Artística Ateliê Livre (EAV). 
A ação é destinada a artis-
tas em desenvolvimento 
de linguagem interessados 
em produzir trabalhos com 
acompanhamento.  As ins-
crições e entrevistas são 
gratuitas e ocorrem entre 
os dias 23 e 28 de janeiro, 
das 10h às 12h, e das 14h 
às 17h, na sede da EAV, 
que funciona no Edifício 
Parthenon Center.

A Residência Artística 
é uma iniciativa que visa 
estimular a produção e 
pesquisa em artes visuais, 
cujo objetivo é selecionar 
12 artistas para o projeto 

de pesquisa, que terá dura-
ção de nove meses, de feve-
reiro a novembro de 2020. As 
inscrições são gratuitas.

As atividades serão de-
senvolvidas com acom-
panhamentos semanais e 
orientações da produção 
de cada artista no período 
da residência, e análises em 
grupo e individualmente, 
das pesquisas, investigações 
e processos de trabalhos de 
cada participante.

Para o encerramento do 
projeto, no mês de dezembro, 
está prevista uma exposição 
com os trabalhos realizados 
pela turma de alunos, no Cen-
tro Cultural Octo Marques.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 
(62) 3201-4683.

Banda Scalene faz show 
de lançamento do álbum 
‘Respiro’ em Goiânia

A  banda Scalene vai se 
apresentar em Goiânia 
neste sábado (25/01). 

O show será no Centro Cultural 
Martim Cererê, a partir das 17h, 
e os ingressos já estão à venda.

Formado por Gustavo 
Bertoni (voz e guitarra), To-
más Bertoni (guitarra e te-

clado), Lucas Furtado (baixo) 
e Philipe “Makako” Nogueira 
(bateria), o grupo Scalene vai 
lançar o álbum Respiro. Os 
arranjos incorporam influ-
ências de post-rock, música 
eletrônica, R&B e trip-hop 
ao contexto brasileiro. 

A banda, que completou 

10 anos de carreira em 2019, 
revela que, além das faixas 
do álbum Respiro, como 
“Percevejo”, “Furta-Cor” e 
“Ciclo Senil”, o repertório 
contempla também canções 
que marcaram a sua traje-
tória, entre elas “Surreal” e 
“Danse Macabre”. O cantor 

Manso e a cantora Chell são 
as atrações de abertura.

Serviço: Scalene em Goi-
ânia; Data: 25 de janeiro; Lo-
cal: Centro Cultural Martim 
Cererê; Endereço: Travessa 
Bezerra de Menezes, Setor 
Sul - GO; Horário: Às 17h; In-
gressos: R$30
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ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Seresta

Criançada

Mamães

Aromaterapia

Agito

Trio Aniversário Regra
A edição desta sexta-feira (24) do 
projeto “Seresta de Ouro”, que 
acontecerá às 20h, no Quintal do Jajá, 
terá como atrações os músicos João 
Garoto e Grace Venturini. Eles levarão 
para o público canções de artistas 
como Ataulfo Alves, Chico Buarque, 
João Bosco, Luiz Gonzaga e Alceu 
Valença. A entrada custará R$ 10. 

O Aparecida Shopping oferece 
Oficina de Férias para as crianças 
neste sábado (25) e domingo 
(26), a partir das 17h, com muitas 
brincadeiras. Para o sábado, os 
pequenos poderão participar da 
Oficina de Slime em um espaço co-
letivo, já para o domingo, os chefs 
mirins poderão aprender como se 
faz cupcakes. O evento é gratuito.  

Para que as mamães e gestantes 
possam aproveitar o Carnaval em 
família, as empresárias Ina Freitas e 
Morgana Garcia,do Instituto Mundo 
Mãe, realizam o primeiro Bloquinho 
de Goiânia para bebês. A folia será 
no dia 8 de fevereiro, às 9h32, na 
Praça da T-23, no Setor Bueno. A fes-
ta marca ainda a comemoração de 
dois anos do Instituto em Goiânia.

Giane Honorato Braga, que é 
naturóloga e uma das sócias 
do Mandarin SPA Urbano, tra-
balha com a Aromaterapia, um 
tratamento natural que utiliza 
as propriedades terapêuti-
cas presentes nas moléculas 
químicas dos óleos essenciais. 
A profissional explica que nas 
quatro unidades do Manda-
rin utiliza-se a técnica desde 
que o cliente chega, com uma 
fórmula exclusiva e terapêutica 
em sua identidade olfativa, 
despertando já a sensação de 
bem estar e tranquilidade.

No dia 15 de fevereiro, será realizado 
o 1º Pré Carnaval Novo Bahrem com 
Cláudia Garcia, Bateria da Beija-Flor 
de Goiânia, Grupo Se Ensaiar Não 
Presta, Dj Marcos Costa e VJ Guilher-
me Iago. O evento, que acontecerá 
das 11h às 18h, na Rua 1.132, no 
Marista (Novo Bahrem), contará com 
open de drinks, feijoada e petiscos.

A 1ª Exposição de Tape Art de 
Goiás será aberta amanhã, no 
restaurante Sanseto Japanese Ex-
perience, com obras de João Paulo 
Pigosso e Jullyanderson Carvalho.

O chef Jr. Lacroix passa um 
tempo na Grécia, pesquisando 
tudo de gastronomia. O próxi-
mo destino será o Egito.

O cantor e compositor mineiro Igor 
Ferraz lançou “Vai que a gente vol-
ta”, sua é nova música de trabalho 
nas rádios e plataformas digitais.

A banda Yas & The High Groove é 
a atração do Lowbrow Lab Arte & 
Boteco sexta-feira (24), às 23h. O 
trio apresenta um repertório cheio 
de soul, funk, reggae, jazz e blues. 
A entrada terá o valor de R$ 15 até 
às 21h. Após esse horário, R$ 20.

A empresária e dentista Ales-
sandra Marques comemorará 
seus 29 anos de vida em grande 
estilo. Ela reunirá os amigos 
na festa “Blokinho Alhê”, no 
dia 1º de fevereiro, sábado, no 
Quintal do Boy. 

Uma nova regra da Anvisa entrou em 
vigor e ampliou o prazo de validade 
dos registros de medicamentos no 
Brasil, passando de cinco para 10 
anos. As empresas tem que compro-
varem que aquele produto específico 
continua disponível no Brasil. 

Edriza Borges, Patricia Lee, o chef Fabim e Lia Costa 
durante o evento Cozinha Prática realizado no Beef Bistrô

Chris Maia, Claudia de Oliveira e Marcia Villela prestigiaram 
o Chá de Casa Nova da amiga Ana Beatriz Montanini (direita)

O empreendedor, escritor e palestrante Rick 
Chester (esquerda) esteve em Goiânia no 
evento do prêmio ‘Pega a Visão de Empreende-
dorismo Popular’. Na foto, ele posa ao lado do 
organizador e empresário Léo Júnio Lobianco

De férias no Rio de Janeiro, o empresário 
Pedro Alves (Fast Açaí) encontrou com o 
querido e divertido Gominho (esquerda)

ZONA FRANCA



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
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: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466

NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 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 re-
visada 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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
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:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que 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: 3512-
2588
-------------------------------
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 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 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 
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 revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 99616-
7408
-------------------------------
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:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Caserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
inha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. 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
-------------------------------
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 Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 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

BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 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 Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
lizado 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

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.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 ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. 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 pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER 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 DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica 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 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco 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
-------------------------------
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, bran-
quinha, 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, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa 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 comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, 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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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