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Goiás e União firmam parceria 
para regularização em Corumbá
Com foco em regularizar uma área da União com mais de 290 mil metros quadrados localizada às margens da G0-225 
em Corumbá de Goiás, denominada Villa Real, o governo de Goiás firmou uma parceria inédita com o governo federal. p2
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Goiás e União firmam parceria inédita 
para regularizar área em Corumbá
Com foco em regularizar 

uma área da União com 
mais de 290 mil metros 

quadrados em Corumbá de 
Goiás, denominada Villa Real, 
o governo de Goiás firmou uma 
parceria inédita com o governo 
federal. Localizada às margens 
da G0-225, no trecho entre 
Corumbá e Cocalzinho de Goi-
ás, a área, após a legalização e 
parcelamento, será colocada à 
disposição da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab) para 
construção de unidades habi-
tacionais para famílias de baixa 
renda, em parceria com a Caixa 
Econômica Federal.

O Acordo de Cooperação 
Técnica (ACT) foi assinado, 
nesta terça-feira (1º/09), pelo 
presidente da Agehab, Lucas 
Fernandes, o superintendente 
da Superintendência de Pa-
trimônio da União em Goiás 
(SPU-GO), Humberto Ribeiro 
Peixoto, e o prefeito de Co-
rumbá, Célio Fleury.

O ato de assinatura, no qual 
o presidente da Agehab, Lucas 
Fernandes, representou o go-
vernador Ronaldo Caiado, foi 
realizado na sede da SPU-GO. 
Na ocasião, Humberto Peixoto, 
da SPU-GO, órgão vinculado ao 
Ministério da Economia, classi-
ficou a parceria como uma vi-
trine para o Brasil.

Pelo acordo, a Agehab assu-
me o processo de regularização 
fundiária de parte ocupada do 
loteamento Villa Real e a apro-

vação e registro do parcela-
mento do restante da área. 

Depois de concluído e apro-
vado o projeto de parcelamen-
to a ser feito pela Agehab, a 
parte desocupada será desti-
nada para construção de apro-
ximadamente 200 unidades 
habitacionais. 

 O presidente da Agehab 
destaca que desde o ano 
passado um grupo de estu-
do instituído pela Agência 
trabalhava na consolidação 
dessa parceria. “São áreas da 
União que vamos atuar para 
legalizar e que terão impor-
tante destinação social com 
construção de moradias para 
famílias de baixa renda”, diz.

Já o superintendente da 
SPU-GO, Humberto Peixoto, 
considera que a parceria com 
o Governo de Goiás é um 
projeto modelo para o País. 
Segundo ele é a primeira vez 
que a SPU firma esse tipo de 
convênio na esfera estadual.

Ele também ressalta que 
contou muito a excelência téc-
nica da Agehab com regulariza-
ção fundiária urbana. “A União 
é parceira. Quer devolver para a 
sociedade, em parcerias como 
esta, o estoque de imóveis que 
não está tendo finalidade real 
para o serviço público dos ór-
gãos federais”, diz. 

 
Combate ao 
déficit habitacional
Para o prefeito Célio Fleury 

a parceria é um avanço para 
solucionar um grave problema 
social em seu município, mate-
rializado em um déficit de apro-
ximadamente 300 moradias.

Com a parceria SPU-GO, 
Agehab e Prefeitura, o gestor 
espera resolver o problema das 
cerca de 130 famílias que ocu-
pam a área, com a legalização 
dos imóveis, e daquelas que 
aguardam por moradias.

“Nosso déficit é alto, de 
umas 300 moradias. Legaliza-
mos as moradias das que já 
estão na área e viabilizamos a 
casa própria para outras 200”, 
disse o prefeito, destacando 
que o município dará suporte 
ao trabalho da Agehab. 

O acordo também con-

templa um plano de trabalho 
a ser executado pela equipe 
da Agehab em conjunto com 
os seus parceiros. Na parce-
ria, a Prefeitura de Corumbá 
dará apoio à equipe social da 
Agehab no cadastramento das 
famílias ocupantes da área.

A proposta da Agehab é 
para construção nessa área 
de cerca de 200 moradias, 
segundo cálculos estimati-
vos, em parceria com o go-
verno federal, para famílias 
com renda de até R$ 2,6 mil. 
A União fará a doação dos 
terrenos legalizados direta-
mente aos beneficiários do 
futuro empreendimento.

Com duração prevista de 
30 meses, o acordo estabe-

lece que a Agehab ficará res-
ponsável pela coordenação 
de todo o trabalho de regu-
larização fundiária da área, 
até a aprovação dos proje-
tos. Esse trabalho engloba: 
levantamento topográfico 
cadastral georreferencia-
do, regularização da parte 
já ocupada por moradores, 
com cadastramento das fa-
mílias, projeto de parcela-
mento das áreas desocupa-
das, viabilização da parceria 
com o governo federal para 
o futuro empreendimento, 
com a construção das casas, 
implantação da infraestrutu-
ra e todos as licenças neces-
sárias, a exemplo do licen-
ciamento ambiental.

Reprodução

Autuações 
e multas já 
ultrapassam 
R$ 4 milhões 
na região 
da Chapada 
dos Veadeiros

Autuações e multas 
aplicadas pelos fiscais 
da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Se-
mad) em loteamentos 
irregulares na região da 
Chapada dos Veadeiros 
já ultrapassam R$ 4 mi-
lhões. Os dados são da 
própria Semad. A Ope-
ração Candombá, que 
visa combater especu-
lação imobiliária em 
áreas de preservação 
ambiental localizadas 
no município de Alto 
Paraíso de Goiás, teve 
início no dia 25 de agos-
to e segue até a próxi-
ma sexta-feira (4/9).

Segundo a Semad, 
entre os crimes ambien-
tais alvos da fiscalização 
é observada, principal-
mente, a abertura de 
parcelamentos irregu-
lares do solo para fim 
urbano dentro de áreas 
destinadas apenas para 
uso rural; também lote-
amento de solo abaixo 
da fração permitida para 
áreas rurais; supressão 
de vegetação nativa do 
Cerrado para abertura 
de arruamentos e lotes, 
captação de água sem 
outorga, dentre outros 
usos ilegais que já foram 
apurados como uso de 
fogo em vegetação nati-
va e pastagens. 

A Semad também in-
formou que estão sendo 
checados alvos recen-
tes de desmatamento 
levantados por meio de 
imagens de satélite. De 
acordo com o superin-
tendente de Proteção 
Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável, Rob-
son Dizarz, 31 alvos são 
investigados pelas práti-
cas criminosas na Área de 
Proteção Ambiental (APA) 
de Pouso Alto, que fica na 
mesma região do Parque 
Nacional da Chapada dos 
Veadeiros (PNCV). O va-
lor total das autuações e 
muitas até a noite desta 
terça-feira era de exatos 
R$ 4.051.000.

Professor da comunidade Kalunga é 
agredido e baleado por PM em Goiás

MP-GO desarticula grupo suspeito de 
fraudar licitações em Alvorada do Norte

O professor da rede esta-
dual Ozenildo Dias Soares, 
de 25 anos, foi agredido e 
baleado na noite de terça-
-feira (1º/9) por um aspiran-
te da Polícia Militar (PM). 
A agressão aconteceu no 
município de Monte Alegre, 
onde o professor atende em 
uma comunidade quilombo-
la Kalunga. Ele foi transferido 
para o Hospital de Urgências 
de Goiânia (Hugo).

Segundo relatório da Po-
lícia Civil (PC) de Campos 
Belos, o policial militar te-
ria agredido um menor de 
idade momentos antes de 
das agressões provocadas 
em Ozenildo Dias Soares. 
De acordo com o documen-

to da PC, Ozenildo tentava 
passar de carro por uma via 
que estava bloqueada. Na 
frente do seu carro estava 
o do policial. O PM teria 
obrigado o professor a des-
cer do carro e na sequência 
agrediu a vítima batendo a 
arma na cabeça dele. Além 
disse, o policial atirou no 
professor, que tentou cor-
rer para procurar ajuda. 

Segundo a Polícia Mili-
tar, o caso foi registrado e 
as circunstâncias do fato, 
bem como as versões apre-
sentadas no Boletim de 
Ocorrência, serão apuradas 
pela delegacia de Campos 
Belos e pela Corregedoria 
da Polícia Militar.

O Ministério Público de 
Goiás (MP-GO) deflagrou na 
manhã desta quinta-feira (3/9) 
a Operação Zaratustra, com o 
objetivo de desarticular uma 
organização de agentes públi-
cos envolvidos no desvio de R$ 
10 milhões dos cofres da pre-
feitura de Alvorada de Norte. 
Conforme apurado, o crime 
ocorria por meio de fraude 
a processos de licitação e 
falsidade ideológica. 

Foram cumpridos nove 
mandados de busca e apreen-
são em Goiânia, Brasília (DF), 
Bela Vista de Goiás, Simolân-
dia e Alvorada do Norte, todos 
expedidos pelo juiz da co-
marca de Alvorada do Norte, 

Pedro Henrique Guarda Dias. Por 
se tratar de caso de improbidade, 
não há mandados de prisão.

Investigações desenvolvidas 
pela Promotoria de Justiça de 
Alvorada do Norte indicam que, 
entre 2003 e 2016, funcionou na 
região esquema ilegal de com-
pra e venda de combustíveis 
junto ao Posto Serra Bonita, de 
propriedade da família Moreira, 
na cidade de Alvorada do Norte. 

 Os desvios foram operacio-
nalizados pelo grupo com altera-
ções fictícias do contrato social 
do Posto Serra Bonita ao longo 
dos anos, registrado sucessiva-
mente em nome de pessoas 
suspeitas de serem ‘laranjas’. O 
objetivo, de acordo com a inves-

tigação, era mascarar a proprie-
dade real da empresa e permitir 
a comercialização de combustí-
veis com o ente municipal. 

As fraudes de natureza contá-
beis e societárias identificadas se 
deram com o objetivo deliberado 
de frustrar a aplicação da lei de 
licitações, que proíbe a contrata-
ção junto a empresas de proprie-
dade de pessoas que façam parte 
da entidade licitante, no caso o 
município de Alvorada. 

As investigações terão pros-
seguimento para identificar ou-
tros envolvidos na prática das 
improbidades administrativas 
e apurar a extensão total do 
prejuízo financeiro provocado, 
inclusive nos últimos anos.
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Bolsonaro recomendou a 
Moro que se demitisse, diz PF
Relatório da Polícia 

Federal enviado ao 
Supremo Tribunal 

Federal mostra troca de 
mensagens inéditas entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o 
ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro. A conversa, por tele-
fone, indica que o presidente 
pressionou o ex-juiz da Lava 
Jato após se sentir contraria-
do com uma declaração de 
Moro à imprensa.

O relatório da PF analisou 
conversas trocadas entre os 
dois entre 12 e 23 de abril 
- um dia antes de o ex-mi-
nistro anunciar sua demis-
são e acusar o presidente 
de interferir politicamente 
no comando da corporação 
para obter dados sigilosos. 
A conversa ocorreu no dia 
12 de abril, quando Bolso-
naro encaminhou notícia do 
jornal Valor Econômico na 
qual Moro diz que a polícia 

poderia prender quem des-
cumprisse o distanciamento 
social na quarentena. “Se 

esta matéria for verdadei-
ra, todos os ministros, caso 
queira contrariar o presi-

dente, pode fazê-lo, mas te-
nha dignidade para se demi-
tir. Aberto para a imprensa”, 

escreveu Bolsonaro a Moro.
O então ministro respon-

deu: “O que existe é o artigo 

268 do Código Penal. Não 
falei com imprensa”. O arti-
go 268 considera crime pu-
nível com detenção a quem 
infringir determinação do 
poder público que se desti-
na a impedir propagação de 
doença contagiosa.

Bolsonaro e Moro são 
investigados em inquéri-
to aberto em abril no STF 
para apurar as acusações 
do ex-ministro sobre su-
posta interferência do pre-
sidente na PF. O Palácio 
do Planalto nega. Nesta 
quarta-feira, 2, a PF pediu 
a prorrogação do inquérito 
por mais 30 dias. O caso 
está sendo conduzido pelo 
ministro Celso de Mello, 
do STF, que está de licença 
médica. Uma das diligên-
cias que devem ser reali-
zadas é o depoimento de 
Bolsonaro, ainda sem data 
e forma para ocorrer.

Antonio Cruz

Reprodução

Deputados aprovam isenção de ICMS para compra de armas de fogo em Goiás
O projeto de lei de nº 

2009/20, que autoriza a 
concessão de isenção de 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de 
Serviços (ICMS) na aquisição 
de armas de fogo e muni-
ções em Goiás, foi aprovado 
pela Assembleia Legislati-
va, nesta quarta-feira (2/9), 
em segunda e definitiva 
votação. A proposta é do 
deputado Coronel Adailton 
(Progressistas). O texto, que 

foi aprovado com 21 votos 
favoráveis e nenhum con-
trário, segue para sanção do 
governador Ronaldo Caiado. 

Segundo a proposta do 
deputado, as categorias con-
templadas seriam as seguin-
tes: policiais militares, bom-
beiros militares, policiais 
civis, policiais penais, guar-
das civis municipais, caçado-
res, atiradores e coleciona-
dores (CACs) registrados nos 
órgãos competentes, além 

de membros do Poder Judici-
ário e do Ministério Público. 

“Além da desoneração 
dos custos das armas e mu-
nições e a consequente faci-
litação na aquisição de tais 
produtos, nosso foco ante 
a presente propositura se 
concentra na garantia da se-
gurança dos integrantes das 
forças de segurança pública 
estadual, ativos e inativos, e 
os Guardas Civis Municipais, 
bem como da população do 

Estado vez que mesmo fora 
do seu horário de trabalho, 
os referidos servidores não 
se eximem de atuar na ga-
rantida da segurança e da 
vida dos cidadãos goianos”, 
diz Coronel Adailton em sua 
justificativa.

O projeto do deputado 
prevê que a concessão de 
isenção do ICMS fica con-
dicionada a uma arma de 
fogo por beneficiado a 
cada cinco anos.
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Reinfecção de covid-19 não 
é comum, diz líder da OMS
“Reinfecção não pa-

rece ser comum”, 
afirmou Maria 

Van Kerkhove, líder da res-
posta da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) à pan-
demia de covid-19 em sessão 
de perguntas sobre a doença. 
Maria Van Kerkhove ponde-
rou os casos recentes de rein-
fecções pelo vírus e apontou 
que há apenas alguns regis-
tros em um ambiente de mi-
lhões de infectados. 

A médica mencionou es-
tudos que demonstram que 
respostas imunológicas estão 
sendo desenvolvidas mesmo 
por pacientes assintomáti-
cos, mas que em algumas 
observações, “os anticorpos 
estão caindo com o tempo”. 

Ela reforçou que mesmo 
quem já teve a doença deve 
seguir com as recomenda-
ções de saúde. A sessão de 
perguntas e respostas re-
alizada desta quarta-feira 
contou também com a inte-
grante da OMS Janet Diaz. 

Elas observaram a falta de 
evidências que ainda exis-
tem em relação à covid-19 e 
lembraram que parte do que 
é seguido hoje foi baseado 
na experiência com outro 
coronavírus. Sobre o uso da 
hidroxicloquina, Diaz afir-
mou que a organização re-
comenda “apenas em testes 
clínicos”, e que análises de 
metadados estão sendo rea-
lizadas, mas que “não temos 
os resultados ainda”. 

Janet Diaz afirmou que 
recomendações por parte 
da organização costumam 
levar dois anos, tempo 
que “não temos” no caso 
da covid-19. A integrante 
mencionou bons resulta-
dos da dexametasona em 
casos graves. Sobre com-
plicações, Diaz afirmou 
que algumas estão sendo 
observadas, desde as respi-
ratórias, a casos neurológi-
cos, “mas temos de seguir 
acompanhando os pacien-
tes. Há muito a aprender”.

Reprodução



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
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 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

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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
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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Maurício Meirelles 
e Daniel Zukerman se 
apresentam em Goiânia

Os humoristas Maurício 
Meirelles e Daniel Zuker-
man vão se apresentar em 
Goiânia no dia 12 de se-
tembro. O espetáculo será 
realizado no Drive Gyn, no 
Estádio Serra Dourada, às 
20h30. Segundo a produ-
ção do evento, o espetá-
culo é uma mistura de talk 
show, stand up e improviso. 

Daniel Zukerman Guen-
dler, mais conhecido como 
o Impostor do programa 
Pânico na Band, é humoris-
ta, repórter e apresentador. 
Atualmente ele concilia os 
shows com o trabalho na rá-
dio Jovem Pan de São Paulo. 
Já Maurício Meirelles é, além 
de comediante, redator, apre-
sentador, músico e influen-
ciador digital. Atualmente 
ele está em cartaz com seu 
terceiro solo de sucesso 
‘Levando ao Caos’. Também 
está prevista a estreia do 
novo especial de comédia 
dos dois amigos e parcei-
ros, ‘Totalmente Devaneio’

A produtora local do even-
to recomenda chegar com 30 
minutos de antecedência para 
ter tempo hábil de entrar com 
o carro e se acomodar. “Reco-
mendo também duas pessoas 
por veículo, pois quem estiver 
no banco de trás pode ser que 
não tenha boa visualização”, 
disse o produtor Danilo Nunes.

Serviço:
Maurício Meirelles e Da-

niel Zukerman em ‘Varanda 
Gourmet’; Duração: 1h30 hora; 
Local: Drive Gyn - Unidade Es-
tac. Serra Dourada (Endereço: 
Avenida Fued José Sebba, N° 
1170. Setor: Jardim Goiás); Data: 
12/09/2020; Horário:  20h30 
(para seu conforto, chegar 30 
minutos antes); Valores 1º lote: 
SETOR A: R$ 120 (cadastro grá-
tis)  / R$ 110 (assinante premium 
do Clube Curta Mais) ; SETOR B: 
R$ 90 (cadastro grátis)  /  R$ 80 
(assinante premium do Clube 
Curta Mais); Classificação etá-
ria: 16 anos; Informações: (62) 
99952-0608 / (62) 99608-9001.

Ludmilla é 1ª latina 
preta a bater um bilhão 
de streams no Spotify

Maravilhosa! Lud-
milla bateu um 
recorde na última 

quarta-feira (2/9). A cantora 
se tornou a primeira mulher 
negra latina a bater a marca 
de 1 bilhão de streams no 
Spotify. “Para uma mulher 
preta, que veio da baixada, 
isso é muito”, agradeceu Lud.

A dona do EP Numanice 
mandou recados aos fãs tanto 
no feed do Instagram quanto 
nos Stories. Em um texto, ela 

relembrou a sua trajetória. 
“Quando comecei a cantar, aos 
15 anos, fazendo shows em 
cima de cadeiras – porque não 
tinha palco para me apresen-
tar – jamais poderia imaginar 
que eu teria milhões de visuali-
zações, muito menos que che-
garia a um bilhão“, escreveu.

Nos vídeos dos Stories, ela 
continuou os agradecimen-
tos. “Eu jamais poderia ima-
ginar isso. E eu estou muito 
feliz. Está passando um filme 

na minha cabeça de tudo 
o que aconteceu na minha 
vida. Desde o primeiro dia 
que eu entrei no game, sabe? 
Não veio manual de instru-
ções, eu não tinha ninguém 
para me guiar, pra me ajudar 
a fazer as coisas, pra me en-
sinar como funcionavam as 
coisas, de como teria que ser 
forte, ser corajosa… E que um 
dia daria certo. Eu não tinha 
ninguém. Eu fui persistente e 
muito abençoada por Deus. E 

hoje estou aqui, em choque. 
Estou tentando digerir essa 
marca e ter esse dia maravi-
lhoso. Parece que estou vi-
vendo um sonho“, relatou.

Para fechar, Ludmilla deixou 
um recado bem fofo para os 
fãs: “Quero dizer para as pesso-
as que, se elas tem um sonho 
na vida delas, seja persistente, 
corajosas e guerreiras. porque 
nada vem fácil. E quando vem 
muito suado assim, você vai 
dar mais valor ainda”.
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