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Preço da cesta básica em 
Goiânia cai 4,98% em junho
O valor da cesta básica caiu em junho, em 10 das 17 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (6/7), em Goiânia a redução foi de 4,98%. p2

RedeMob 
debate interditar 

terminais de 
ônibus em 
Goiânia p2

‘Vamos fazer 
4 grandes 
privatizações’ p3

Infertilidade 
atinge 15% da 
população’ p4

Agronegócio é responsável por 85,1% 
das exportações goianas em junho
O agronegócio fechou o mês junho sendo responsável por 85,1% de 
tudo o que foi exportado por Goiás. US$ 648,647 milhões o mês. p2
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Goiânia: preço da cesta 
básica cai 4,98% em junho

O valor da cesta básica 
caiu em junho, em 10 
das 17 capitais pes-

quisadas pelo Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Segundo levanta-
mento divulgado nesta segun-
da-feira (6/7), em Goiânia a 
redução foi de 4,98%. A maior 
quedo foi no Rio de Janeiro 
(8,23%), onde o conjunto de 
itens básicos ficou em R$ 512, 

84. Em 12 meses, a cesta bá-
sica ainda acumula alta de 
2,84% na capital fluminense. 

Aracaju apresentou a 
maior alta no mês passa-
do, 4,97%. No acumulado 
de janeiro a junho, os itens 
pesquisados pelo Dieese re-
gistram aumento de 19,34% 
e. em 12 meses, os preços 
subiram 9,6%. A cesta bási-
ca ficou mais cara também 
em Campo Grande (4,32%), 

Fortaleza (2,01%), Belém 
(0,11%), Brasília (2,12%), Na-
tal (3%) e Salvador (2,16%).

A capital baiana tem a cesta 
mais barata do país (R$ 419,18).

Brasília é única das capi-
tais pesquisadas que apre-
senta queda no valor da ces-
ta básica em 12 meses, com 
retração de 0,98%. O conjun-
to de itens básicos custam 
R$ 450,45 na capital federal. 
No acumulado de janeiro a 

junho, a cesta registrou que-
da de 4,95% em Brasília.

São Paulo tem a ces-
ta mais cara do país (R$ 
547,03). Em junho, os produ-
tos tiveram queda de 1,68%, 
mas nos últimos 12 meses a 
alta acumulada é de 9,04% 

O preço do tomate caiu 
em 15 cidades – em Vitó-
ria, a queda o valor foi de 
55,89% e, no Rio de Janeiro, 
de 47,42%. A batata ficou 

mais barata em oito das dez 
capitais do Centro-Sul, com 
redução de 27,68% no preço 
médio no Rio de Janeiro e de 
3,3% em São Paulo.

A ceta básica também fi-
cou mais barata em junho 
em Florianópolis (1,35%), 
Porto Alegre (1,20%), Curiti-
ba (4,75%), Vitória (6,84%), 
Belo Horizonte (1,82%), Re-
cife (3,58%) e João Pessoa 
(2,23%). (Agência Brasil)

Tânia Rêgo 

Semma 
interdita bar 
e apreende 
três carros 
durante ações 
em Aparecida

Com o início da Opera-
ção “Tolerância Zero” na 
última sexta-feira (3/7), a 
Secretaria de Meio Am-
biente (Semma) de Apa-
recida de Goiânia realizou 
a interdição de um bar e a 
apreensão de três carros 
equipados com som auto-
motivo durante o final de 
semana. Segundo a pasta, 
cada apreensão e interdi-
ção de estabelecimento 
gera multa com valor entre 
R$ 501 e R$ 5 mil.

Na Vila Romana, um bar 
que não possuía alvará de 
funcionamento e licença 
ambiental foi interditado. 
Todos as consumidores 
que estavam no estabeleci-
mento aglomerados e sem 
máscara de proteção foram 
multadas em R$ 106. Uma 
máquina de som também 
foi apreendida no local, e 
a proprietária do estabe-
lecimento, que segundo a 
Semma desacatou as equi-
pes de fiscalização, foi con-
duzida para delegacia.

O secretário municipal 
de Meio Ambiente, Cláu-
dio Everson, coordenador 
da fiscalização, afirma que 
a ação possui “tolerância 
zero” para som automotivo 
e tem como objetivo garan-
tir o cumprimento do isola-
mento social no período de 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus. 

“Nossa fiscalização é rea-
lizada no sentido de garantir 
o sossego público da nossa 
população. Os fiscais estão 
nas ruas, diuturnamente, 
indo aos locais denunciados 
anonimamente pelos mora-
dores para coibir infrações 
ambientais, como barulho 
de som automotivo, aglo-
merações, festas irregulares 
e perturbação do sossego 
público”, explica.

Na madrugada de sá-
bado (4), a Semma e Po-
lícia Militar (PM) foram 
acionadas para encerrar 
uma festa no Setor Jardim 
Progresso, após denúncias 
de perturbação do sosse-
go público. A pasta afirma 
que, no local, havia cerca 
de 20 pessoas. O proprie-
tário da casa foi notificado, 
multado e os aparelhos de 
som apreendidos.

RedeMob discute 
interdição de terminais 
de ônibus em Goiânia

Agronegócio é responsável por 85,1% 
das exportações goianas em junho

RedeMob Consórcio, 
operadora da Rede Me-
tropolitana de Transpor-
tes Coletivos (RMTC), 
vai realizar nesta terça-
-feira (7/7) uma reunião 
para discutir a interdição 
dos terminais da rede. 
Segundo a RedeMod, a 
medida prevê resolver o 

problema da aglomera-
ção nos terminais.

Um estudo foi feito 
para que a decisão fos-
se tomada. Segundo a 
RedMob, detalhes do 
levantamento serão 
apresentados na reu-
nião, que será realizada 
na parte da manhã.

O agronegócio fechou 
o mês junho sendo res-
ponsável por 85,1% de 
tudo o que foi exportado 
por Goiás. Foram mais 
de US$ 648,647 milhões 
em exportações no mês. 
O valor também é 60,5% 
maior do que o volume 
registrado no mês de 
junho de 2019. O cres-
cimento se deve à soja, 
carne bovina e açúcar. 
Segundo a Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento (Se-
apa), a China continua sendo 
o principal destino das ex-
portações goianas.

Em todo o Brasil, as ex-
portações do agro somaram 
mais de US$ 10,169 bilhões, 
representando 56,8% das 
exportações totais e 24,5% 
de crescimento em relação a 
junho do ano passado. A aná-
lise foi feita pela Seapa, com 
base nos dados divulgados 
pelo Ministério da Economia, 
por meio do Comex Stat.

No acumulado do ano, o 
agronegócio corresponde a 
80,9% das exportações to-
tais, com mais de US$ 3,230 
bilhões, resultando em um 
incremento de 28,7% em 
relação aos seis primeiros 
meses do ano passado. Já 
no Brasil, as exportações do 
agro somaram mais de US$ 
51,623 bilhões, representan-
do 50,8% do total exportado 
pelo País e 9,6% de cresci-
mento em relação ao mes-
mo período do ano passado.
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Guedes: “Vamos fazer quatro 
grandes privatizações em 90 dias
O governo brasileiro 

fará quatro grandes 
privatizações em até 

90 dias, afirmou o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, em 
entrevista neste domingo à 
CNN. “Vocês vão saber já, já. 
Estamos há um ano mapean-
do isso”, disse. Ele reconheceu 
que as privatizações, até agora, 
não caminharam no ritmo de-
sejado. “A prioridade no início 
era Previdência, mudança de 
mix entre regime fiscal e mo-
netário, e mudar trajetória dos 
salários do funcionalismo, que 
cresciam muito acima da infla-
ção”, disse o ministro.

Guedes não quis detalhar 
quais serão as companhias 
privatizadas nesse curto pra-
zo. Ao ser perguntado se os 
Correios estavam incluídos, 
ele respondeu: “Seguramen-
te, não vou falar quando (será 
a privatização), mas segura-
mente”. Na entrevista, Guedes 
também detalhou projetos 

para a indústria brasileira. Ele 
afirmou que as indústrias terão 
menos encargos e menos sub-
sídios. O setor automotivo, por 
exemplo, terá crédito de curto 
prazo daqui até o final do ano 
com garantia matriz.

Segundo o ministro, o go-
verno atual mudará o que era 
feito em governos anteriores. 
“Guerra fiscal é suicida”, disse. 
“Estados se matam perden-
do receita, indústria se perde 
correndo atrás de subsídio, e 
resultado é um desastre. En-
tão não contem conosco para 
continuar no mesmo jogo 
equivocado que vocês (indús-
tria automotiva) têm feito. 
Agora vai ser diferente.”

Guedes acredita que o novo 
cenário econômico é positivo 
para a indústria. “Vamos para 
impostos mais baixos, temos 
juros baixos e câmbio acima 
de R$ 5, isso empurra Brasil em 
direção a vantagem comparati-
va”, afirmou. “Se conseguirmos 

exportar mais para a Ásia - não 
só a China -, o Brasil terá boom 
de crescimento extraordinário 
nos próximos anos. E nossa 
indústria vai resistir melhor do 
que hoje, porque hoje tem im-
postos excessivos e o clima de 
negócios não é próprio”.

5G
Guedes ressaltou o cenário 

geopolítico atual ao ser per-

guntado sobre a possibilidade 
de empresas chinesas servirem 
o Brasil na implantação das 
redes 5G. “Essa suspeição dos 
Estados Unidos e de parte do 
Ocidente em relação ao regime 
chinês (por causa, entre outros 
fatores, da covid-19) vem em 
momento ruim, justamente 
quando precisamos dar um sal-
to na tecnologia”, disse ele. Por 
causa dessa suspeição, disse 

ele, os países ocidentais estão 
refletindo sobre os riscos de 
usar companhias chinesas.

Marcos regulatórios
O ministro da Economia afir-

mou, ainda, que projetos que 
tramitam no Congresso podem 
deslanchar investimentos para 
a retomada econômica do País 
após a covid-19. “Como destra-
var investimentos? O exemplo 

 Fabio Rodrigues Pozzebom

CLEIA VIANA 

Podemos planeja lançar candidatos na maioria dos municípios goianos
O deputado federal José 

Nelto informou que o Pode-
mos deve lançar candidatos 
próprios a prefeito na maio-
ria dos municípios goianos e 
“surpreender como a tercei-
ra ou quarta força partidária 
no Estado”, passando até 
mesmo o PT e disputando 
com o PSDB. A legenda com-
põe a base de sustenção do 
governo Caiado e Nelto é um 
dos principais aliados. 

Fortalecido com manda-
to de deputado em Brasília, 
José Nelto conquistou a lide-
rança do Podemos na Câma-

ra dos Deputados. Isso valeu 
a ele assento no colegiado 
de líderes, o que rendeu pro-
jeção e consistência política.

O trânsito no alto clero 
da Câmara dos Deputados 
e a proximidade com o se-
nador Álvaro Dias, funda-
dor do Podemos, assegura-
ram a Nelto o comando da 
sigla em Goiás. Em menos 
de dois anos, posicionou 
o partido entre os maiores 
de Goiás e atraiu nomes de 
peso, como o prefeito de 
Catalão, Adib Elias, ex-pre-
sidente estadual do MDB.

Nelto contabiliza passes 
importantes conquistados 
para o time do Podemos, 
como a prefeita de Luziânia, 
professora Edna, o prefeito 
de Senador Canedo Divi-
no Lemes, os ex-deputados 
Vanuza Valadares e José de 
Lima, ambos pré-candidatos 
respectivamente em Poran-
gatu e Anápolis, a ex-prefeita 
de Pires do Rio, Cida Tomazi-
ni, entre outros.

“O Podemos vai empla-
car entre 60 e 70 candida-
tos a prefeituras em Goiás. 
O número é superior a um 

terço de todas as cidades do 
estado. A nossa prioridade 
é fazer o máximo possível 
de prefeitos nas eleições de 
outubro. As joias da coroa 
nesta missão são Catalão, 
Senador Canedo, Luziânia, 
Anápolis e Porangatu. Em 
Goiânia, o candidato a pre-
feito será vereador Felisber-
to Tavares”, destacou.

Com o Podemos em alta, 
Nelto também passou a ser 
um dos principais interlo-
cutores do governador Ro-
naldo Caiado. A aliança tem 
surtido resultados para Goi-

ás com a atração de recursos 
federais para Goiás, espe-
cialmente na área da saúde. 

O apoio do Podemos 
deve fortalecer a campanha 

de prefeitos da base caiadis-
ta, como Paulo do Vale em 
Rio Verde, Dr. Antônio em 
Trindade e Glaustin da Fokus 
em Aparecida de Goiânia.

foi o Congresso, que aprovou 
o projeto do saneamento”, dis-
se na entrevista à CNN Brasil. 
“Agora vem a cabotagem, de-
pois vem o setor elétrico, depois 
vem as concessões e privatiza-
ções. Todas essas são novas 
fronteiras de investimento. 
Tem também a fronteira de gás 
natural”, completou. Ele acre-
dita que, de 60 a90 dias, o País 
vai “surpreender o mundo” ao 
destravar investimentos, como 
surpreendeu ao aprovar a Re-
forma da Previdência.

Outra mudança necessária, 
de acordo com Guedes, é no 
setor de petróleo. “Se nenhu-
ma das principais petroleiras 
do mundo compareceu ao lei-
lão de concessão onerosa, tem 
alguma coisa errada”, afirmou. 
“Vamos ter de mudar o siste-
ma de partilha, pois não fun-
ciona como deveria”, comple-
tou. Ele elogiou um projeto do 
senador José Serra (PSDB-SP), 
que permite a escolha entre 
partilha ou concessão. Essas 
mudanças seriam fundamen-
tais, diz Guedes, porque, ape-
sar de ter preservado os “sinais 
vitais” econômicos, o governo 
teria quebrado em nível fede-
ral, e segue rumo aos 100% da 
relação entre dívida pública e 
Produto Interno Bruto (PIB).
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Infertilidade atinge 15% 
da população mundial
Segundo dados da Or-

ganização Mundial de 
Saúde, cerca de 8 mi-

lhões de pessoas no Brasil 
sofrem com a infertilidade. 
No mundo, são de 50 a 80 
milhões, somando 15% da 
população mundial. “A infer-
tilidade tem aumentado gra-
dativamente nas últimas dé-
cadas. Nos últimos 40 anos, 
a qualidade do espermato-
zoide caiu em torno de 50%”, 
afirma o médico do Instituto 
Unio de Saúde Integrada e 
responsável pelo serviço de 
infertilidade masculina do La-
boratório de Reprodução As-
sistida da Universidade Fede-
ral de Goiás, Manoel Rocha. 

Trabalhando há mais de 
12 anos com medicina pre-
ventiva, o médico afirma 
que a maioria dos casais tem 
adiado os planos de terem 
filhos e buscam ajuda depois 
de um certo tempo tentando 
engravidar sem conseguir. “A 
maioria dos casais buscam em 

torno dos 30 a 40 anos, embo-
ra fosse preferível buscar fazer 
uma avaliação mais cedo, até 
antes do casamento. Para 
quem planeja ter filho um dia, 
o ideal seria começar avalia-
ção no final da adolescência 
porque podemos começar 
com práticas preventivas para 
isso. É importante não esperar 
só depois que teve a infertili-
dade para buscar ajuda médi-
ca”, afirma Manoel.

 
Causas comuns e causas 

sem motivo aparente (idio-
páticas)

A nutricionista do Insti-
tuto Unio de Saúde Integra-
da, Mariana Parente, afirma 
que, além da tentativa de 
engravidar com idade mais 
avançada, algumas causas 
da infertilidade podem ser 
o estilo de vida prejudicial, 
como má alimentação, se-
dentarismo, excesso de to-
xinas e estresse. “Idade mais 
avançada, comprometimen-

to emocional, alimentação 
inflamatória, deficiências 
nutricionais, envelhecimen-
to ovariano, alterações nas 
etapas de espermatogênese 
e alterações hormonais são 
algumas das comorbidades 
que influenciam na dificul-
dade de concepção”, diz.

“Na mulher, problemas 
anatômicos e estruturais 
do útero, má formações, 
obstruções nas trompas ou 
inflamações pélvicas, pro-
blema de ovários policísti-
cos, endometriose e o uso 
de anticoncepcionais por 
longo período alteram os 
hormônios e causam dese-
quilíbrio. Nos homens, as 
causas mais frequentes da 
infertilidade são a varico-
cele (dilatação anormal das 
veias testiculares), casos de 
testículo oculto na infância 
que podem evoluir com in-
fertilidade ou de caxumba 
podem causar azoospermia 
(ausência de espermatozoi-

des) e infecções testiculares 
ou inflamações por doenças 
infecciosas ou sexualmente 
transmissíveis. Em ambos 
os sexos podemos ter pro-
blemas hormonais, como o 
desequilíbrio na tireoide”, 
explica dr Manoel.

Os fatores idiopáticos, 
segundo o médico podem 
ser a exposição aos xenoes-
trogênios, que são substân-
cias tóxicas como o bisfenol 
(presente em plásticos e pa-
peis termossensíveis) e aos 
metais tóxicos, como mer-
cúrio, chumbo, alumínio. 
“Esses são os inimigos ocul-
tos e, por isso, hoje fazemos 
uma investigação ampla de 
causas que antes não eram 
procuradas. Temos ainda 
hoje o problema da radiação 
eletromagnética pelo uso de 
celulares que ficam no bolso 
ou do notebook nas pernas, 
tudo isso pode interferir e 
causar danos nos ovários e 
testículos. São causas menos 

conhecidas, mas que deve-
mos estar atentos também”, 
explica o médico.

 
Caso paciente com dia-

betes tipo 1 engravidou 
após tratamento

“Ela chegou ao consultó-
rio indicada por uma amiga 
que também havia passado 
por esse processo de regu-
lação do organismo para a 
gestação. Com quatro meses 
de tratamento, ela estava li-
vre dos medicamentos, mas 
o tratamento complete para 
a melhora da saúde durou 
cerca de dois anos e ela en-
gravidou no final de 2018. 
Isso mostra que é possível 
reverter casos como o diabe-
tes tipo 1 e outras doenças 
autoimunes. O importante 
é buscar a causa e procurar 
corrigir o organismo como 
um todo”, pontua Manoel.

 
Diagnóstico e tratamento 

individualizado
A história clínica do pa-

ciente é muito importante 
para dar início à investiga-
ção de causas. Exame físico 
anatômico e exames labo-
ratoriais para avaliação do 
eixo hormonal também são 
pedidos pelo médico. Se as 
causas forem idiopáticas, o 
ajuste na alimentação pode 

ajudar. Nutrientes como o 
zinco, cromo, boro e vitami-
na E são importantes para 
a produção de espermato-
zoides. A carência nutricio-
nal também é um fator que 
pode causar alterações e o 
que é consumido até 85 dias 
antes influencia na qualida-
de do óvulo produzido.

“Neste sentido, é muito 
importante fazer limpeza de 
terreno biológico e avaliar 
alterações hormonais e nu-
tricionais individualizadas. 
Modulação da glicemia, eli-
minação de toxinas, reposi-
ção de déficits nutricionais, 
melhora de parâmetros in-
flamatórios, modulação hor-
monal com fitoterapia e mo-
dulação intestinal são muito 
importantes nesse processo.

 Existem estudos mos-
trando resposta significativa 
com uso de fitoterápicos e 
nutrientes nessas etapas 
como, por exemplo, a mo-
rus alba que tem efeito 
estrogênio e pode reduzir 
envelhecimento ovariano. 
Mas, vale o alerta: assim 
como os medicamentos, os 
fitoterápicos ajudam, mas 
podem gerar infertilidade e 
aborto se usados de manei-
ra incorreta. É preciso ava-
liar de maneira individual”, 
diz a nutricionista Mariana.



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 
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 
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 + 
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 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
-------------------------------
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

Veículos
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-------------------------------
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

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 
Horários alternativos e 
noturno. vale transporte 
+ comissão. 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

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-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
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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-------------------------------
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

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 
Horários alternativos e 
noturno. vale transporte 
+ comissão. 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

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-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
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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Compositor italiano 
Ennio Morricone 
morre aos 91 anos

O compositor italia-
no Ennio Morricone, 
um dos músicos mais 
admirados e premiados 
do mundo do cinema, 
morreu em Roma aos 91 
anos, segundo informou 
a imprensa italiana nes-
ta segunda-feira (6/7), 
citando parentes. Mor-
ricone foi hospitalizado 
em uma clínica na capi-
tal italiana após sofrer 
uma queda que fraturou 
seu fêmur, segundo as 
mesmas fontes.

Ennio Morricone 
morreu “em 6 de julho, 
consolado pela fé”, disse 
o advogado e amigo da 
família Giorgio Assuma 
em comunicado, citado 
pela imprensa. Ele per-
maneceu “totalmente 
lúcido e com grande 
dignidade até o último 
momento”, acrescentou 
o comunicado.

O prolífico músico 
compôs quase 500 trilhas 
sonoras, incluindo temas 
inesquecíveis como o 
assovio de Três Homens 
em Conflito (1966), ou o 
magnífico solo de oboé 
de A Missão (1986). Tem 
o mérito de ser o autor de 
melodias que milhões de 
pessoas, cinéfilas ou não, 
conhecem ou sabem can-
tarolar. Em 2016, venceu 
o Oscar pela trilha sonora 
do filme Os Oito Odiados, 
de Quentin Tarantino. Em 
2007, já havia recebido 
um Oscar honorário por 
sua abundante e elogiada 
carreira musical. Há ape-

nas alguns dias, Morricone 
foi anunciado o vencedor, ao 
lado do também compositor 
John Williams, com o prêmio 
Princesa das Astúrias das Ar-
tes na Espanha.

“Sempre nos recordare-
mos, e com um reconhe-
cimento infinito do gênio 
artístico, do maestro Ennio 
Morricone. Nos fez sonhar, 
nos emocionou e fez pensar, 
escrevendo notas inesquecí-
veis que ficarão para sempre 
na história da música e do 
cinema”, escreveu no Twitter 
o primeiro-ministro italiano, 
Giuseppe Conte.

Morricone nasceu em 10 
de dezembro de 1928 em 
Roma e começou a compor 
aos seis anos. Aos 10, foi 
matriculado em um curso 
de trompete da prestigiosa 
Academia Nacional Santa 
Cecília de Roma. Também 
estudou composição, or-
questra e órgão. Em 1961, 
aos 33 anos, estreou no 
cinema com a música de O 
Fascista, de Luciano Salce.

Morricone ganhou fama 
em meados dos anos 1960, 
com as trilhas sonoras de 
westerns como Por um Pu-
nhado de Dólares e Três 
Homens em Conflito. Além 
das duas estatuetas do Os-
car, Morricone também foi 
premiado com Globos de 
Ouro e Grammys, compôs 
óperas e canções para ar-
tistas pop, em uma prolon-
gada carreira que encerrou 
de maneira brilhante em 
2018 com uma turnê mun-
dial de despedida. (Com 
agências internacionais).

Luan Santana 
recebe Disco de Ouro 
com a música “Asas”

O cantor Luan Santana 
recebeu o Disco de 
Ouro com a música 

“Asas”, duas semanas depois 
de seu lançamento.

Segundo a assessoria do 
artista, no período, foram 
contabilizados quase 14 mi-
lhões de views no canal de 
Luan Santana no Youtube e 6 
milhões de streams, apenas 
no Spotify, o que equivale a 
60 mil cópias vendidas já que 
a cada mil streams é 1 ven-

da —no Brasil, 40 mil cópias 
equivale ao Disco de Ouro.

“Estou feliz com o resultado 
de Asas. É uma alegria imensa 
ver toda a repercussão e su-
cesso da música. Em apenas 
20 horas, foram mais de 3 mi-
lhões de views em meu canal 
do Youtube e em 2 semanas 
já conquistei Disco de Ouro. 
Modéstia à parte, bati o meu 
próprio recorde. A partir desta 
faixa, vi que eu vivo o melhor 
momento da minha carreira e, 

mesmo em meio à pandemia, 
prometo mais novidades em 
breve. Espero sempre contar 
com o apoio do meu público 
e da imprensa. “Asas”, com 
este sugestivo titulo, é o que 
me fez alçar grandes voos na 
vida e na arte”, disse Luan, na 
época do lançamento.

“Asas” foi composta por 
Matheus Aleixo, da dupla 
Matheus & Kauan. O clipe foi 
dirigido por Gui Dalzoto.

Entre Luan receber a com-

posição do amigo Matheus, 
gravar os vocais e finalizar a 
produção, só se passaram cin-
co dias. Segundo o cantor, a 
agilidade se deve à forte cone-
xão que ele sentiu com a letra.

Os versos falam de um 
amor avassalador: “Você era o 
meu sonho mais verdadeiro/ É 
como se morasse um céu den-
tro de um beijo seu/ É como se 
jorrasse mel dentro das suas 
palavras/ É como se existisse 
um mundo só para você”.
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