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Anunciada nova 
nota de R$ 200

A partir do fim de agosto, 
os brasileiros poderão circular 
com um novo tipo de cédula. 
O Conselho Monetário Nacional 
(CMN) aprovou a criação 
da nota de R$ 200. p2

Ministério do 
Meio Ambiente 

quadruplica
indenizações por 
desapropriação p3

Estudante 
picado por 
naja é preso p2

Europa vê 
alta de casos 
de covid-19 p4

Mais de 350 pessoas já foram multadas
por não usar máscara em Aparecida
A Prefeitura já aplicou mais de 354 multas a pessoas que desrespeitaram 
a legislação municipal que determina o uso obrigatório de máscara. p2
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Banco Central anuncia 
lançamento da nota de R$ 200

A partir do fim de 
agosto, os brasileiros 
poderão circular com 

um novo tipo de cédula. O 
Conselho Monetário Nacio-
nal (CMN) aprovou nesta 
quarta-feira (29/7) a criação 
da nota de R$ 200.

A cédula terá como per-
sonagem o lobo-guará, espé-
cie em extinção. O anúncio 
foi feito pelo Banco Central 

(BC), que convocou uma en-
trevista coletiva para apre-
sentar a nova nota.

A diretora de administração 
do Banco Central, Carolina de 
Assis Barros, disse que o lan-
çamento da nova nota é uma 
forma de a instituição agir pre-
ventivamente para a possibili-
dade de aumento da demanda 
da população por papel moeda.

Segundo o BC, entre março 

e julho deste ano, um dos efei-
tos econômicos da pandemia 
de covid-19 foi o aumento de 
R$ 61 bilhões no entesoura-
mento de moeda, ou seja, no-
tas que deixaram de circular 
porque a população deixou o 
dinheiro em casa. 

De acordo com a diretora, 
não há falta de numerário no 
mercado, mas o BC entende 
que o momento é oportuno 

para o lançamento da nova 
cédula diante da possibilida-
de de aumento na demanda. 

“Estamos vivendo neste 
momento um período de 
entesouramento, efeito de-
rivado da pandemia. O Ban-
co Central nesse momento 
não consegue precisar por 
quanto tempo os efeitos do 
entesouramento devem per-
durar”, disse a diretora. 

Em entrevista coletiva, 
Carolina também afirmou 
que a imagem da nota de R$ 
200 ainda não está disponível 
porque está na fase final de 
testes de impressão. O lan-
çamento está previsto para o 
final de agosto deste ano.

Segundo o BC, a tiragem 
em 2020 será de 450 milhões 
de unidades, equivalentes a 
R$ 90 bilhões. (Agência Brasil)

Marcello Casal Jr

Mais de 
350 pessoas 
já foram 
multadas 
por não usar 
máscara em 
Aparecida

A Prefeitura de Apa-
recida, por meio de 
fiscalização do Grupo 
Operacional de Enfrenta-
mento ao novo Coronaví-
rus de Aparecida, já apli-
cou mais de 354 multas a 
pessoas que desrespeita-
ram a legislação munici-
pal que determina o uso 
obrigatório de máscara 
de proteção facial. A me-
dida tem como objetivo 
conter a transmissão do 
vírus na cidade.

De acordo com a coor-
denadora do Grupo, Ana 
Paula Vilela, as multas 
foram aplicadas entre os 
dias 19 de junho e 21 de 
julho de 2020 pela Guar-
da Civil Municipal e fiscais 
das secretarias da Fazen-
da, Regulação Urbana e 
de Meio Ambiente. Du-
rante o período os agen-
tes ainda visitaram milha-
res de estabelecimentos 
comerciais e indústrias 
para averiguar se vende-
dores e consumidores se-
guiam as determinações 
da Lei de uso de másca-
ra e também do decreto 
035/2020 que estabelece 
medidas de prevenção a 
Covid-19 em Aparecida

A Lei Nº 038/2020 
que tornou obrigatório o 
uso de máscara de pro-
teção pela população 
foi sancionada no dia 18 
de junho pelo prefeito 
Gustavo Mendanha e pu-
blicada no Diário Oficial 
Eletrônico (DOE) no dia 
seguinte, quando a legis-
lação entrou em vigên-
cia, com especificações 
próprias para o uso do 
objeto de cuidado sanitá-
rio. “Na primeira semana 
fizemos ações de caráter 
educativo, informando da 
obrigatoriedade de usar 
o equipamento de prote-
ção e a forma correta de 
usar, e então começamos 
a aplicar a Lei devidamen-
te, pois todos precisam 
entrar nessa luta contra a 
propagação do vírus”, co-
mentou Ana Paula.

Laboratório farmacêutico 
divulga mais de 100 vagas 
de emprego em Anápolis

Polícia Civil do DF prende 
estudante picado por cobra naja

O Laboratório Teuto, 
em Anápolis, divulgou 
mais de 100 vagas de em-
prego nas áreas Produção, 
Engenharia e Qualidade. 
Há também vagas para 
Pessoas Com Deficiência 
(PCD’s), de acordo com a 
disponibilidade das áreas.

Além de salários com-

patíveis com o mercado, 
também são oferecidos 
benefícios tais como: refei-
ção no local, vale-alimen-
tação, transporte corpora-
tivo com acesso gratuito 
ao wifi, dentre outros.

Os interessados nas vagas 
podem cadastrar os currícu-
los no site do laboratório.

A Polícia Civil do Distri-
to Federal prendeu nesta 
quarta-feira (29/7) o es-
tudante de medicina ve-
terinária Pedro Henrique 
Krambeck, que foi picado 
por uma cobra naja no 
início do mês.

Segundo a corpora-
ção, a prisão temporária 
de cinco dias foi solicita-
da à Justiça a partir de in-
dícios de que o estudan-
te e outros investigados 

estariam destruindo provas 
de crimes ambientais que 
teriam sido cometidos. A 
polícia trata o caso como su-
posto tráfico de animais. 

O estudante foi picado 
pela naja no dia 7 de julho e 
foi internado logo após o epi-
sódio em um hospital privado 
na região administrativa do 
Gama, a 30 quilômetros do 
centro de Brasília. O quadro 
do rapaz evoluiu para estado 
grave e ele chegou a ser colo-

cado em coma induzido, mas 
recebeu alta logo depois. 

A cobra foi encontrada 
em uma caixa na região cen-
tral de Brasília pelo Batalhão 
da Polícia Militar Ambiental 
(BPMA). O animal, que estava 
em boas condições, foi enca-
minhado para o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama), que repassou 
o animal para o Zoológico de 
Brasília. (Agência Brasil)
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Ministério do Meio Ambiente quadruplica 
indenizações por desapropriação
O Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) 
anunciou nesta quarta-

-feira (29/7) que mais um pro-
cesso de regularização fundiá-
ria foi concluído com sucesso. 
O terreno, localizado no Parque 
Nacional da Chapada dos Ve-
adeiros, em Goiás, abriga um 
santuário ecológico e passa a 
ser de titularidade pública, e 
será conservado e administra-
do de maneira sustentável.

A iniciativa de desapro-
priação amigável faz parte da 
expansão do programa que 
transforma propriedades em 
unidades de conservação fe-
derais. Os pagamentos são 
feitos pela Caixa Econômica, 
por meio do Fundo de Com-
pensação Ambiental. 

“Nós temos um passivo 
de R$ 23 bilhões. São famí-
lias que aguardam anos e 
anos para receber a indeni-
zação pela desapropriação 
de suas terras. Nós temos 
que fazer cumprir a lei e es-
tamos movendo todos os es-
forços para regularizar essa 
situação. Em menos de dois 

anos, já quadruplicamos 
esses pagamentos e vamos 
aumentar esse ritmo”, infor-
mou o ministro do Meio Am-

biente, Ricardo Salles.
Segundo a proprietária do 

terreno desapropriado, Sô-
nia Amaral, a iniciativa traz 

desfechos favoráveis para 
famílias que têm terras com 
reservas ecológicas – o que 
significa responsabilidades e 

deveres com os terrenos. “É 
a realização de um sonho. 
Nós esperamos por isso pelo 
menos 20 anos. A situação 

de ter uma terra e não poder 
usufruir, uma terra que é sua, 
mas não é, e não receber a 
indenização, não me parecia 
justa. A gente tem a esperan-
ça de que seja só a abertura 
dos portões para que muitas 
outras famílias possam viven-
ciar esse momento.” 

Em nota, o MMA informa 
que a verba anual para o ressar-
cimento de terras desapropria-
das deverá alcançar R$ 50 mi-
lhões neste ano, valor sete  vezes 
maior que os pagamentos 
feitos até 2018, que eram de 
cerca de R$ 7 milhões ao ano.

 
Regularização 
fundiária
A regularização fundiária 

compreende a identificação 
e transferência do domínio 
ou da posse dos imóveis 
contidos no interior do perí-
metro definido em cada uni-
dade de conservação.

O processo é feito dm 
colaboração com o Instituto 
Chico Mendes de Conserva-
ção da Biodiversidade (ICM-
Bio). (Agência Brasil)

Marcelo Camargo

Marcelo Camargo

Toffoli defende oito anos de inelegibilidade para juízes e promotores
O presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STF), minis-
tro Dias Toffoli, defendeu on-
tem que o Congresso aprove 
uma norma para garantir que 
juízes e promotores fiquem 
inelegíveis por oito anos an-
tes de concorrerem a cargos 
políticos. No entendimento 
do ministro, membros do 
Judiciário e do Ministério Pú-
blico não podem usar seus 
cargos como meios de “pro-

selitismo e demagogia” com 
objetivos partidários. 

Durante sessão do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), 
o ministro, que também pre-
side o órgão, defendeu que 
os parlamentares aprovem 
mudanças na Lei de Inelegi-
bilidades (LC 64/1990) como 
forma de evitar a utilização 
da magistratura para “apare-
cer para a opinião pública e 
depois “se fazer candidato”.

“Quem quer ser candi-
dato, seja como magistra-
do, seja como membro do 
Ministério Público, tem que 
deixar a magistratura, tem 
que deixar o Ministério Pú-
blico. E há que haver um 
período de inelegibilidade, 
sim.”, afirmou. 

A manifestação de Toffoli 
ocorreu durante julgamen-
to que manteve a decisão 
do corregedor nacional de 

Justiça, ministro Humberto 
Martins, proibindo o juiz 
Douglas de Melo Martins 
de participar de transmis-
sões ao vivo com conotação 
político-partidária. O magis-
trado foi responsável pela 
decisão que determinou o 
lockdown (fechamento) do 
comércio em São Luís, no 
Maranhão, em maio, devido 
à disseminação da covid-19. 
(Agência Brasil)
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Europa vê alta de casos e OMS alerta 
que a pandemia continua a acelerar
Países da Europa que 

controlaram seus surtos 
de coronavírus agora 

assistem ao aumento preocu-
pante nos casos, ao mesmo 
tempo que autoridades de 
saúde alertam que o compor-
tamento da população, que 
relaxou em medidas essenciais 
como o uso de máscara, por 
exemplo, coloca o continente 
em uma trajetória perigosa.

A curva de casos em vários 
países se mostrou estável por 
várias semanas, o que trou-
xe à população um senso de 
normalidade, dizem especia-
listas. No entanto, afirmavam 
os virologistas, uma reabertura 
bem-sucedida dependia de ini-
ciativas dos cidadãos, que de-
veriam permanecer vigilantes, 
com o uso de proteção facial e 
mantendo a distância. Isso não 
tem ocorrido com tanta frequ-
ência e o que se vê no verão 
europeu são aglomerações em 
praias, bares e festas.

O diretor da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, 
alertou na segunda-feira que 

a pandemia continua a ace-
lerar, com o número de casos 
em todo o mundo dobrando 
nas últimas seis semanas, 
quase seis meses após a enti-
dade declarar “emergência de 
saúde pública internacional”.

No mundo, havia até on-
tem 16, 7 milhões de casos, 
com 660 mil mortes - na Eu-
ropa, são 2,8 milhões de noti-
ficações, com 202 mil óbitos. 
Autoridades de saúde alemãs 
detectaram um aumento de 
infecções nas últimas duas 
semanas. “As pessoas estão 
sendo infectadas em todos os 
lugares”, disse ontem Ute Re-
xroth, chefe de vigilância do 
Instituto Robert Koch, na Ale-
manha. “Casamentos, reuni-
ões com amigos. Estamos pre-
ocupados que isso possa ser 
uma mudança de tendência.”

O número de novos ca-
sos na Alemanha tem sido o 
maior desde que as medidas 
restritivas começaram a ser re-
laxadas. A diferença, explica o 
governo, é que agora as novas 
infecções não estão mais confi-
nadas a matadouros ou asilos. 

“O coronavírus está voltando 
com toda a força”, alertou o 
primeiro-ministro da Baviera, 
Markus Suder, segundo o site 
de notícias alemão Merkur. O 
país registrou até agora mais 
de 207 mil casos - 129 mil são 
novas notificações - e 9,2 mil 
mortes pela covid-19.

Turismo
Na Espanha, as regiões de 

Aragão, Catalunha e Navar-
ra, essencialmente turísticas, 
surgiram como vetores do 

novo coronavírus. Na segun-
da-feira, o país informou que 
tinha registrado 855 novos 
contágios em 24 horas, mais 
da metade (474) em Aragão. 
O ministro da Saúde, Salvador 
Illa, atribuiu as novas infec-
ções a trabalhadores rurais 
sazonais, a pessoas que parti-
cipam de encontros familiares 
e frequentam boates.

Com o aumento de casos, 
Alemanha e Reino Unido deci-
diram impor restrições aos via-
jantes. Em nota publicada em 

seu site, o Ministério das Rela-
ções Exteriores da Alemanha 
disse que, embora “o número 
de infecções tenha caído” na 
Espanha, “atualmente existem 
novos focos regionais de infec-
ções” nessas três regiões.

O Reino Unido havia to-
mado medida mais drástica 
na segunda-feira, 27, exigindo 
quarentena de todos os viajan-
tes procedentes da Espanha. 
Em plena temporada turística, 
o governo espanhol reagiu. O 
primeiro-ministro Pedro Sán-

chez afirmou que é um “erro” 
o Reino Unido ter considera-
do a taxa geral de coronaví-
rus espanhola em vez de usar 
uma abordagem regional. 
Para Sánchez, lugares como 
as Ilhas Baleares e Canárias e 
a Andaluzia, que dependem 
muito do turismo britânico, 
são destinos seguros, “até 
mais do que o Reino Unido”.

A decisão de Londres pe-
gou de surpresa, no domingo, 
milhares de britânicos que es-
tavam de férias na Espanha. 
Em 2019, cerca de 18 milhões 
passaram por lá. O turismo 
representa 12% do Produto 
Interno Bruto (PIB) espanhol 
e 13% dos empregos, segundo 
o escritório de estatísticas INE 
com base em dados de 2018.

A Espanha perdeu 1 milhão 
de empregos entre abril e ju-
nho, o maior declínio trimes-
tral de sua história. Já a França 
ordenou nesta terça, 28, to-
que de recolher noturno para 
praias no resort de Quiberon, 
na costa atlântica. O primeiro 
caso surgiu na semana passa-
da e ontem já eram 54.

Reprodução



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 + 
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 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
-------------------------------
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 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

Veículos
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JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
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 Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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-
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(mas dependendo da 
proContatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 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

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

-CONJ. UIRAPURU 
Laje, com estrutura para 
2° piso, bom estado e 
acabamento. No tama-
nho 175m², 4 quartos, 2 
suítes, 2 banheiros e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor 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.
-------------------------------
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, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
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 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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 30 de Julho de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
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 Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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-
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(mas dependendo da 
proContatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 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

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

-CONJ. UIRAPURU 
Laje, com estrutura para 
2° piso, bom estado e 
acabamento. No tama-
nho 175m², 4 quartos, 2 
suítes, 2 banheiros e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor 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.
-------------------------------
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, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
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 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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Madonna posta fake news 
no Instagram sobre cloroquina 
e tem post notificado

Madonna postou um ví-
deo no Instagram, na noite 
de terça-feira (28/7), onde 
a médica Stella Immanuel 
diz ter tratado centenas 
de pacientes com covid-19 
com a cloroquina e que to-
dos estão bem. Na legenda 
do post, a cantora diz que 
“a verdade nos libertará, 
mas algumas pessoas não 
querem ouvir a verdade”.

Após várias reações 
negativas nas redes so-
ciais por causa da defesa 
de um medicamento que 
não tem nenhuma com-
provação científica de efi-
cácia no tratamento con-
tra a covid-19, Madonna 
apagou a publicação e não 
falou mais no assunto. 

Stella tem sido criticada por 
parte da classe médica, além 
de defender o uso da cloroqui-
na contra covid-19, por afirmar 
que doenças ginecológicas po-
dem ser provocadas por sexo 
com almas do mal e que os Es-
tados Unidos são governados 
por espíritos reptilianos.

O aviso de informação fal-
sa utilizado pelo Instagram 
é basdeado em agências de 
checagem de fatos e conta 
com os links de onde os es-
tudos foram feitos. A rede 
social não excluiu o post, ape-
nas colocou o aviso alertan-
do para a fake news, assim 
como fez com a atriz Regina 
Duarte quando ela publicou 
informações mentirosas so-
bre a gripe espanhola.

Lucy Hale vai estrelar 
thriller de sobrevivência

A atriz Lucy Hale vai 
precisar lutar para 
sobreviver após o 

cancelamento da série “Katy 
Keene”. Ela entrou no elen-
co de “Borrego”, thriller de 
sobrevivência que também 
terá Nicholas Gonzalez (de 
“Good Doctor”) no elenco.

A produção é indie e foi 
escrita e dirigida por um 

estreante em longa-metra-
gem, Jesse Harris.

Na trama, Hale inter-
pretará uma jovem botâni-
ca que se muda para uma 
pequena cidade à beira do 
deserto para estudar uma 
espécie invasora de plantas. 
Durante sua pesquisa, ela 
acaba encontrando um avião 
caído e sendo capturada por 

uma traficante inexperiente, 
que a obriga a guia-lo numa 
caminhada pelo deserto es-
caldante até o local onde 
deve entregar as drogas.

Gonzalez viverá o xerife 
local que parte em busca 
da botânica desaparecida, 
e o elenco também inclui 
Leynar Gomez (“Narcos”), 
Jorge A. Jimenez (também 

de “Narcos”) e Olivia Tru-
jillo (“For All Mankind”).

Além de estrelar, Hale ain-
da será produtora do projeto.

Ela também será vista em 
breve no drama de época 
“Son of the South”, ao lado 
de Lucas Till (“MacGyver”), e 
na comédia “Big Gold Brick”, 
com Megan Fox, atualmente 
em pós-produção.
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