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Balança comercial de Goiás tem 
superávit de US$ 45,9 milhões
A balança comercia de Goiás fechou janeiro com superávit de US$ 45,9 milhões, segundo dados do Centro Internacional 
de Negócios da Fieg divulgados. Apesar de positivo, o resultado é menor que o registrado em janeiro de 2019. p2
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Escola Municipal de Artes de Aparecida 
abre 250 vagas para cursos gratuitos
A Prefeitura de Aparecida de Goiânia divulgou a abertura das inscrições 
para 250 vagas em dez cursos gratuitos oferecidos pela Semec. p8
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Balança comercial de Goiás tem 
superávit de US$ 45,9 milhões

A balança comercia de 
Goiás fechou janeiro 
com superávit de US$ 

45,9 milhões, segundo da-
dos do Centro Internacional 
de Negócios da Fieg divulga-
dos nesta quarta-feira (5/2). 
Apesar de positivo, o resulta-

do é menor que o registrado 
em janeiro de 2019. 

Goiás representou 2,57% 
das exportações brasileiras 
em janeiro, com US$ 370,8 
milhões, uma queda de 
14,5% na comparação com o 
ano anterior.  Apesar da re-

tração, o Estado manteve-se 
na 11ª colocação no ranking 
dos estados exportadores.

Já as importações goianas 
representaram 2,01% do total 
nacional, fechando janeiro com 
US$ 324,8 milhões, um incre-
mento de 21,92% na compara-

ção com igual período de 2019.  

Brasil
As exportações brasileiras 

totalizaram US$ 14,4 bilhões 
no mês de janeiro, contra 
US$ 16,1 bilhões de impor-
tações no mesmo período 

do ano passado. Com isso, a 
balança comercial nacional 
fechou negativa em US$ 1,7 
bilhão, principalmente devi-
do à baixa demanda mundial 
por petróleo, milho e celu-
lose brasileiros e pela crise 
econômica argentina.

Reprodução

Programa 
da OVG em 
parceria com 
Clube de Cos-
tura se torna 
referência

A Organização das Vo-
luntárias de Goiás assinou 
Termo de Cooperação Téc-
nica com o Clube de Costura 
Mega Moda que beneficia 
adolescentes e jovens aten-
didas pelo Programa Meni-
nas de Luz, em Goiânia. Elas 
são capacitadas, gratuita-
mente, com cursos na área 
de moda, corte e costura.

O Programa Menina de 
Luz atendeu, em média, 
337 adolescentes e jovens 
gestantes durante 2019, 
somente em Goiânia. A ini-
ciativa da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
é focada no desenvolvimen-
to de ações educativas, de 
saúde e fortalecimento dos 
vínculos familiares voltadas 
às adolescentes grávidas. Se-
gundo a Secretaria de Saúde 
de Goiás (SES-GO), quase 12 
mil jovens ficaram gestantes 
no ano passado, em Goiás. 

Todo o trabalho leva 
em consideração que a 
gravidez na adolescência é 
um problema social grave, 
associado a fatores como 
vulnerabilidade social, falta 
de suporte familiar e aban-
dono escolar. A materni-
dade precoce pode trazer 
riscos à saúde física, mental 
e social das adolescentes, 
segundo a Organização.

“Nós entendemos que, 
para garantir um futuro 
melhor aos nossos jovens, 
principalmente aqueles de 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social, precisa-
mos ter um olhar especial 
voltado a eles. Por isso, o 
Meninas de Luz tem esse 
cuidado em trabalhar o pla-
nejamento familiar”, diz a 
presidente de honra da OVG, 
Gracinha Caiado.

O programa oferece 
atendimentos psicossocial, 
psicológico e odontoló-
gico, além de oficinas de 
artesanato e de beleza, 
que trabalham o resgate 
da autoestima das jovens. 
A iniciativa também acolhe 
e apoio mães nas cidades 
de Alto Paraíso, Cavalcan-
te, Piranhas, Posse, Orizo-
na, Pirenópolis, Vila Boa, 
Caldas Novas, Porangatu, 
Santa Helena de Goiás e 
Cidade Ocidental.

Presidiários do semiaberto 
são detidos com 100 quilos 
de maconha em Anápolis

Governo de Goiás lança obras no 
DAIA e projeto Pró-Água em Anápolis

Presidiários do semiaberto 
de Brasília foram detidos pela 
Polícia Rodoviária Federal de 
Goiás com cerca de 100 quilos 
de maconha nesta quarta-feira 
(5/2), na BR-060, em Anápolis. 
Segundo a polícia, os suspeitos 
seguiam para Brasília e carre-
gavam a droga escondida em 
compartimentos ocultos. 

De início, os agentes da PRF 
abordaram um Volkswagem 

Voyage, conduzido por um ho-
mem de 28 anos. Ao realizar 
vistoria no carro, foram iden-
tificados pela equipe diversos 
compartimentos ocultos, po-
rém vazios. Enquanto a busca 
era realizada, outra equipe que 
patrulhava o trecho notou um 
homem, de 27 anos, que tentou 
fugir ao avistar a polícia. Ele esta-
va em um estabelecimento co-
mercial, às margens da rodovia. 

O projeto Pró-Água e um 
pacote de obras no Distrito 
Agroindustrial de Anápolis 
(DAIA) serão lançados neste 
sábado (8/2), pelo governo 
de Goiás, por meio da Com-
panhia de Desenvolvimento 
Econômico de Goiás (CO-
DEGO). O projeto Pró-Água 
é fruto de parceria entre a 
gestão estadual e a Prefeitu-
ra de Anápolis, para recupe-
rar as bacias do Rio Caldas e 
Ribeirão Extrema.

Na oportunidade será inau-
gurada também a nova sede da 
3ª Delegacia Regional de Polícia 
de Anápolis, em terreno e pré-
dio cedidos pela Companhia 
para a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública de Goiás no 
DAIA. O novo prédio destinado 
para o uso da Polícia Civil conta-
rá com estrutura mais moderna, 
com o dobro de área construída 
da anterior, e abrigará delega-
cias especializadas, ampliando a 
segurança e serviços prestados 

à população de 12 municípios 
atendidos pela Regional e para o 
parque industrial.

Além disso, as obras do Anel 
Viário, que estavam paralisadas 
há cerca de um ano e meio, fo-
ram corrigidas e destravadas pela 
atual gestão da CODEGO com o 
aval do Ministério Público de Goi-
ás.  Uma frente de serviços tam-
bém foi empregada para revitali-
zar o Sistema de Abastecimento 
de Água do DAIA, aumentando o 
volume na captação de água. 
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Senado aprova lei com 
medidas de contenção 
do coronavírus no Brasil

O Senado aprovou, 
na tarde de ontem, 
o projeto de lei (PL 

23/2020) que estabelece re-
gras e medidas para contro-
le, no território brasileiro, da 
epidemia do coronavírus. A 
matéria foi aprovada ontem 
(4) à noite na Câmara dos 
Deputados e seguiu para a 
apreciação dos senadores. 
O texto segue para a sanção 
presidencial.

O trâmite foi rápido. 
Assim que chegou no Con-
gresso, na tarde de hoje 
(5), o presidente do Sena-
do, Davi Alcolumbre, anun-
ciou que designaria como 
relator um senador da área 
médica, acrescentando que 
era uma “matéria vencida”, 
ou seja, não haveria polê-
mica ou dificuldades em 

sua aprovação. A votação 
ocorreu de forma simbóli-
ca, sem registro no painel.

O projeto aprovado pre-
vê, entre outros pontos, o 
isolamento para portadores 
do vírus ou quarentena para 
os que tiverem suspeitas de 
contaminação. Os cidadãos 
isolados terão tratamento 
gratuito e o direito de serem 
informados permanente-
mente sobre seu estado de 
saúde. O projeto prevê ainda 
o fechamento de fronteiras, 
portos e aeroportos para 
entrada e saída do país e a 
autorização excepcional e 
temporária da entrada de 
produtos sem registro na 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), caso 
sejam necessários.

A celeridade na votação 

era considerada importante 
para viabilizar a segurança 
jurídica do procedimento de 
quarentena que o governo 
brasileiro quer impor aos 
cidadãos que apresentarem 
sintomas da doença.

 
Busca
Aeronaves da Força Aé-

rea Brasileira (FAB) saíram 
hoje de Brasília para bus-
car 34 brasileiros que em 
Wuhan, na China, que re-
quisitaram ser resgatados 
pelo governo brasileiro. 
Nenhum cidadão brasileiro 
apresenta sintomas da do-
ença. Eles serão repatriados 
em duas aeronaves reservas 
da Presidência da Repúbli-
ca. Quem apresentar sinto-
mas compatíveis com o co-
ronavírus não poderá viajar.

Assim que chegarem em 
território brasileiro, essas pes-
soas passarão por uma qua-
rentena de 18 dias na cidade 
de Anápolis (GO), seguindo 
protocolos e instruções ofi-
ciais visando a segurança de 
todos envolvidos. Todos os 
tripulantes do voo, incluindo 
um cinegrafista da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), 
também passarão pela qua-
rentena em Anápolis.

Os primeiros casos de co-
ronavírus surgiram na cidade 
de Wuhan, na China. Já são 
24,6 mil pessoas infecta-
das, sendo 24,4 mil apenas 
na China. O total de mortos 
pela doença chega a 494, 
com exceção de uma morte 
nas Filipinas, todas as de-
mais ocorreram no país asi-
ático. (Agência Brasil)

Reprodução
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Polícia militar 
de Goiás recebe 
1,4 mil novas pistolas 

A Polícia Militar de Goiás 
recebeu, nesta quarta-feira 
(5/2), 1,4 mil novas pisto-
las 9 milímetros da marca 
Sig Sauer. Também foram 
entregues R$ 316 mil muni-
ções. O evento foi realizado 
na capital com a presen-
ça do governador Ronaldo 
Caiado e também do secre-
tário de Segurança Pública, 
Rodney Miranda. 

Outras 700 pistolas do 
mesmo calibre foram entre-
gues pela atual gestão do 
Governo de Goiás em de-
zembro do ano passado. A 
previsão é que outras 500 
sejam repassadas em abril 
deste ano, totalizando 2,6 
mil novas armas. O investi-
mento total é de R$ 4,3 mi-
lhões em recursos do Esta-
do. As munições entregues 

nesta quarta-feira foram 
repassadas pela Secreta-
ria Nacional de Segurança 
Pública (Senasp).

Em seu discurso, o go-
vernador Ronaldo Caiado 
destacou que a atual ges-
tão trabalha diariamente 
para garantir melhores 
condições de trabalho aos 
policiais goianos. “Estamos 
investindo nos melhores 
aparelhos para garantir 
a estrutura necessária 
para que nossas tropas 
atuem com cada vez mais 
eficiência. Nossa meta é 
oferecer aos policiais o 
armamento compatível 
para o enfrentamento 
da criminalidade, uma 
vez que bandidos usam 
armas de grosso calibre 
e de precisão”, ressaltou.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea “b” do art. 71, com-
binado com o art. 72, da Lei nº 5194, de 24 de 
dezembro de 1966, o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia – Crea-GO aplica a penalida-
de de “CENSURA PÚBLICA” ao  Eng. Civ. Ariosto 
de Moraes Sarmento Junior, portador da Carteira 
Profissional n° 2708/D-DF e visto no Crea/GO n. 
2623, por infração ao disposto nos artigos 8º, inci-
so IV, artigo 9º, inciso II, alíneas “a” e “c”, e artigo 
10, inciso I, alíneas “a” e “c” do Código de Ética 
Profissional adotado pela Resolução nº 1002, de 
26 de novembro de 2002 do Confea.

  Goiânia-GO, 14 de janeiro de 2020.

Eng. Agrônomo  Francisco A. Silva de Almeida
Presidente do Crea-GO
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Trump é inocentado pelo Senado 
e escapa de impeachment
O presidente dos Esta-

dos Unidos, Donald 
Trump, está livre do 

processo de impeachment 
que enfrentava no Senado. 
O Senado dos Estados Uni-
dos votou por 53 a 47 para 
inocentar o presidente Do-
nald Trump também do se-
gundo quesito da acusação 
contra ele, de obstrução ao 
Congresso.

Pouco antes, o Senado, 
de maioria republicana, ha-
via inocentado Trump da 
acusação de abuso de poder.

Desse modo, Trump fi-
cou livre do risco de impe-
achment. Anteriormente, a 
Câmara dos Representan-
tes, de maioria democrata, 
havia decidido pelo impea-
chment de Trump, por cau-
sa da suposta pressão feita 
pelo presidente para que a 
Ucrânia investigasse um ri-
val político, o ex-vice-presi-
dente Joe Biden.

Reprodução



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 
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: 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 cs 
1.4 fire completa só 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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 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 
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 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 
+ multimídia R$28.500,00 
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 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 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 
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 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 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 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 
pneus novos R$35.500,00 
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
-------------------------------
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 dynami-
que 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

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

-------------------------------
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, 
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.

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
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 
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 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 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 
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 Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 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 Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. 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
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. 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 Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
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, 
bloco com 7 aptos. Loca-
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

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.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 imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, 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 ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil

ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.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 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 
tamanho 190m², 3 quar-
tos, 1 suíte, 1 banheiro e 
ga160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar cober-
ta. No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio 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 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR 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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Escola Municipal de Artes 
de Aparecida abre 250 
vagas para cursos gratuitos

A Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia divulgou 
a abertura das inscrições 
para 250 vagas em dez 
cursos gratuitos ofereci-
dos pela Escola Munici-
pal de Artes da Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura (Semec). As opor-
tunidades são para crian-
ças e adolescentes com 
idade entre nove e 14 
anos. As inscrições são fei-
tas no Centro de Cultura e 
Lazer José Barroso de se-
gunda a sexta-feira em ho-
rário comercial mediante 
apresentação de copias 
da Carteira de Identidade 
e comprovante de ende-
reço atualizado.

São oferecidos os se-
guintes cursos: desenho, 
fotografia e audiovisual, 
iniciação às artes visuais, 
desenho e pintura, dese-
nho, desenho de moda e 
modelagem, iniciação à 
dança, dança contempo-

rânea, poéticas populares 
na dança, artes dramáticas e 
interpretação teatral. 

“A Escola de Artes trabalha 
com quatro linhas de atuação: 
artes visuais, dança, artes cê-
nicas e música, que temos um 
núcleo específico. As aulas 
são ministradas por profes-
sores especialistas em cada 
linguagem. Ofertamos vagas 
para iniciantes e para aqueles 
que queiram aperfeiçoar seus 
conhecimentos”, pontua o 
coordenador artístico e peda-
gógico da Escola Municipal de 
Artes, Daniel Herreiro.

Criada pela Semec, a Es-
cola Municipal de Artes/ 
Núcleo Artes irá fomentar 
a formação de nossos artis-
tas e também fortalecer a 
agenda cultural da cidade, 
incentivando a realização de 
novos eventos durante todo 
ano. Informações sobre os 
cursos da Escola de Artes 
são disponibilizados no tele-
fone (62) 3545-5979

Ressonância Mórfica 
lança mais um single e 
antecipa novo trabalho

A banda goiana de 
grindcore ‘Ressonân-
cia Mórfica’ lançou 

um novo single nas plata-
formas digitais, via Sangre/
Monstro Discos. Funeral 
Esquálido Derrotado fará 
parte do novo trabalho da 
banda, um compacto em vi-
nil 7 polegadas que os músi-

cos vão lançar com a banda 
inglesa Sewer Trench. A mú-
sica também ganhou um cli-
pe produzido e dirigido pela 
própria banda.

Formada em 1997 em 
Manaus (AM) pelo vocalis-
ta Marcos Campos e o gui-
tarrista Luiz Souza, a banda 
está radicada em Goiânia 

(GO) desde de 2001 e faz 
um death-grind honesto, 
direto e contundente. A 
banda já se apresentou em 
diversos cantos do Brasil 
e também já realizou uma 
turnê por sete países da 
Europa e outra pela Améri-
ca do Sul, tocando em im-
portantes festivais.

Ouça em:
(Spotify) https://spoti.

fi/2OcZ8I7; (Deezer) http://
bit.ly/2uNIKqQ; (Apple Mu-
sic / iTunes) https://apple.
co/2tYIOUO; (Amazon Music) 
https://amzn.to/31jGVOI; 
(Google Play) http://bit.
ly/37Kj1OP; (YouTube) ht-
tps://youtu.be/I-G8c6dLpzE

Reprodução

MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

Concessão da Ferrovia Norte-Sul – É facilidade 
no escoamento da produção

Restauração da Estação Ferroviária de Goiânia – 
É mais história e cultura para todos

Novas Unidades Habitacionais – É uma vida com mais 
dignidade – Mais de 23 mil unidades entregues (Faixa 1 + FGTS)


