
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020 - Ano 15  nº 2547 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50ç

Pesquisa aponta Maguito e 
Adriana Accorsi empatados
Pesquisa de intenções de voto realizada pelo Instituto FoxMappin, empresa do grupo O Hoje, mostra empate técnico entre Adriana Accorsi (PT) e  Maguito Vilela (MDB) 
na disputa pela prefeitura de Goiânia, considerando cenário sem a presença do prefeito Iris Rezende (MDB). O prefeito anunciou que não buscará a reeleição. p3

Iniciadas 
obras do BRT 
na Av. Goiás 

com a Anhan-
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Governo zera 
imposto do 
do arroz p2

Cesta de 
compras 
sobe 0,36% p2

Aprovado Projeto que declara pit 
dogs patrimônio cultural de Goiás
Foi aprovado o projeto que decreta como Patrimônio Cultural Imaterial 
do Estado de Goiás a gastronomia e cultura dos pit dogs goianos. p8
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Iniciadas obras do BRT Norte-Sul 
na Av. Goiás com a Anhanguera

A Prefeitura de Goiâ-
nia vai iniciar nesta 
quinta-feira (10/9) 

as obras de construção do 
corredor do BRT Norte-
-Sul e da rede de drena-
gem, que terá tubulação 
de 500mm de diâmetro, no 
cruzamento das avenidas 
Goiás e Anhanguera. O pra-
zo para execução é de 45 dias 
e o trânsito no local sofrerá 
alterações durante o período.

Segundo a prefeitura, as 
obras estão concluídas entre 
a Avenida Independência e 
Rua 1. A partir da Rua 1, as 
obras acontecerão junto com 
as do entorno da Praça Cívica, 
finalizando o BRT Norte-Sul.

 
Requalificação
Paralelo às obras da rede 

de águas pluviais, a Avenida 
será requalificada e prepa-
rada para receber a opera-

ção do BRT. Para isso serão 
construídas as estações de 
embarque e desembarque 
de passageiros e implanta-
dos os pavimentos rígido e 
flexível. As calçadas serão 
readequadas, conforme as 
normas de acessibilidade, e 
arborizadas. Será adotada 
iluminação em led em toda 
a via, trocadas as árvores 
condenadas e a sinalização 
será revitalizada.

Rede de 
drenagem 
e BRT
A rede de drenagem 

completa tem 2,6 km e vai 
da Praça Cívica ao Setor 
Norte Ferroviário. A rede 
é parte integrante do com-
plexo do BRT e conta com 
orçamento na ordem de R$ 
7,8 milhões. Os trabalhos 
de construção tiveram início 
em maio do ano passado e, 

por ser o trecho mais com-
plexo, começaram pela Rua 
4, no Setor Norte Ferroviá-
rio. A capacidade de vazão é 
de 10 mil litros de água por 
segundo. Com ela, a prefei-
tura prevê solucionar o pro-
blema de alagamentos e en-
chentes em grande parte da 
região Central de Goiânia. 
Esse trecho do BRT na Ave-
nida Goiás tem orçamento 
de R$ 40,575 milhões.

Reprodução

Governo 
federal zera 
imposto de 
importação 
do arroz

A Câmara de Comér-
cio Exterior (Camex), 
vinculada ao Ministério 
da Economia, decidiu 
nesta quarta-feira (9) ze-
rar a alíquota do impos-
to de importação para o 
arroz em casca e benefi-
ciado. A isenção tarifária 
valerá até 31 de dezem-
bro deste ano. 

De acordo com a pas-
ta, a redução temporária 
está restrita à cota de 400 
mil toneladas, incidente 
arroz com casca não par-
boilizado e arroz semi-
branqueado ou branque-
ado, não parboilizado, de 
acordo com a Nomencla-
tura Comum do Mercosul 
(NCM). Até então, a Tarifa 
Externa Comum (TEC) in-
cidente sobre o produto 
era de 12%, para o arroz 
beneficiado, e 10% para o 
arroz em casca. 

A decisão foi tomada 
durante reunião do Co-
mitê-Executivo de Ges-
tão da Camex, a partir 
de um pedido formulado 
pelo Ministério da Agri-
cultura. O colegiado é 
integrado pela Presidên-
cia da República e pelos 
ministérios da Economia, 
das Relações Exteriores e 
da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento.

 
Alta nos preços
O objetivo da isenção 

tarifária temporária é 
conter o aumento expres-
sivo no preço do arroz ao 
longo dos últimos meses. 
De acordo com o Centro 
de Estudos Avançados 
em Economia Aplicada da 
Universidade de São Pau-
lo (Cepea/USP), o preço 
do arroz variou mais de 
107% nos últimos 12 me-
ses, com o valor da saca 
de 50 kg próximo de R$ 
100. Os motivos para a 
alta são uma combinação 
da valorização do dólar 
frente ao real, o aumento 
da exportação e a queda 
na safra. Em alguns su-
permercados, o produto, 
que custava cerca de R$ 
15, no pacote de 5 kg, 
está sendo vendido por 
até R$ 40. (Agência Brasil)

Cesta de compras para família 
de renda mais baixa sobe 0,36% Covid-19: Brasil tem 128,5 mil 

mortes e 4,19 milhões de casos
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a variação de pre-
ços da cesta de compras de 
famílias com renda até cinco 
salários mínimos, registrou 
inflação de 0,36% em agosto 
deste ano. A taxa é inferior à 
observada no mês anterior 
(0,44%), segundo dados divul-
gados nesta quarta-feira (9/9) 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

Esse é o maior resultado 
para um mês de agosto desde 

2012, quando o INPC ficou em 
0,45%. O indicador também 
ficou acima da inflação oficial, 
medida pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), que ficou em 0,24% 
no mês de agosto deste ano.

O INPC acumula taxas de 
inflação de 1,16% no ano 
e de 2,94% nos últimos 12 
meses. Em ambos os casos, 
o indicador ficou acima da 
inflação oficial, que acumula 
taxas de 0,70% no ano e de 
2,44% em 12 meses.

O Brasil chegou a 
128.539 mortes em fun-
ção da covid-19. Nas úl-
timas 24 horas, foram 
registrados 1.075 óbitos. 
Ontem, o painel marcava 
127.464 óbitos.  

Os dados estão no Bo-
letim Epidemiológico da 
Covid-19 do Ministério da 
Saúde, apresentado em 
entrevista coletiva por 
gestores da pasta hoje 

(9). De acordo com o bole-
tim, 616.014 pessoas estão 
em acompanhamento e ou-
tras 4.197.889 já se recupe-
raram do novo coronavírus.

Entre ontem e hoje, 
as secretarias de saúde 
acrescentaram às esta-
tísticas do painel do Mi-
nistério da Saúde, 35.816 
novos diagnósticos de in-
fecção pelo novo coronaví-
rus. Ontem, o sistema trazia 

4.162.173 casos desde o 
início da pandemia.

 
Estados
Os estados com mais 

mortes são São Paulo 
(31.821), Rio de Janeiro 
(16.770), Ceará (8.604), 
Pernambuco (7.764) e 
Pará (6.280). As Unidades 
da Federação com menos 
vidas perdidas até o mo-
mento são Roraima (605), 
Acre (631), Amapá (675), 
Tocantins (762) e Mato 
Grosso do Sul (1.007). 
(Agência Brasil)
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Pesquisa aponta Maguito e Adriana 
Accorsi empatados em cenário sem Iris
Pesquisa de intenções 

de voto realizada 
pelo Instituto FoxMa-

ppin, empresa do grupo O 
Hoje, mostra empate téc-
nico entre Adriana Accorsi 
(PT) e  Maguito Vilela (MDB) 
na disputa pela prefeitura 
de Goiânia, considerando 
cenário sem a presença do 
prefeito Iris Rezende (MDB). 
O prefeito anunciou que 
não buscará a reeleição. 

No cenário sem Iris, 
Adriana Accorsi aparece 
com 23% das intenções de 
voto, enquanto Maguito 
soma 20%. Considerando 
a margem de erro de 3,5  
pontos percentuais para 
mais ou para menos, os 
dois pré-candidatos surgem 
tecnicamente empatados. 

Na sequência, ainda no 
cenário sem Iris Rezende, 
aparece Francisco Junior 
(PSD), com 10%. Depois 

aparece Major Araújo (PSL), 
com 7%. Empatados com 6% 
estão: Alysson Lima (Solida-
riedade) e Elias Vaz (PSB).

A professora Manu Jacob, 
do PSOL, tem 4%. Depois, 
segundo a pesquisa, apare-
cem Talles Barreto (PSDB) e 
Virmondes Cruvinel (Cidada-
nia), ambos com 3%. Apare-
cem com 2% os pré-candida-
tos: Drª Cristina (PL), Fábio 
Júnior (UP), Paulinho Graus 
(PDT) e Wilder Morais (PSC).

Com 1% aparecem Edu-
ardo Prado (PV), Felizberto 
Tavares (Podemos) e Maria 
Ester (Rede). Do total de 
entrevistados, 4% não sou-
beram ou não opinaram, en-
quanto 5% das pessoas ouvi-
das sinalizaram voto nulo. 

 
Com Iris na disputa
No cenário com a pre-

sença de Iris na disputa, o 
atual prefeito soma 26% das 

intenções de voto. Na se-
gunda colocação, de acordo 
com a pesquisa, aparece a 
petista Adriana Accorsi, com 
23%. Os dois estão empata-
dos tecnicamente dentro da 
margem de erro que é de 3,5 
pontos percentuais. 

Nesse cenário, Francisco 
Junior também aparece em 
terceiro lugar, com 9%. Depois 
aparecem o deputado estadu-
al Major Araújo (PSL) e o de-
putado federal Elias Vaz (PSB), 
com 6% das intenções de voto, 
empatados em quarto lugar. 

Ainda no primeiro ce-
nário da pesquisa eleitoral 
Fox Mappin/Hoje, Alysson 
Lima (Solidariedade) tem 
5%, seguido por Manu Jacob 
(PSOL), Talles Barreto (PSDB), 
Virmondes Cruvinel (Cidada-
nia) com 3% da preferência 

do eleitorado consultado
Com 2% das intenções 

de voto aparecem Drª Cris-
tina (PL), Fábio Júnior (UP), 
Paulinho Graus (PDT). Estão 
empatados com 1%: Char-
les Bento, (PRTB), Felizberto 
Tavares (Podemos), Maria 
Ester (Rede), Wilder Morais 
(PSC), Eduardo Prado (que 
ainda disputa condição de 
candidatura com Gustavo 
Gayer no DC). 3% dos entre-
vistados não sabiam ou não 
opinaram e outros 3% sinali-
zaram voto nulo. 

A pesquisa Fox Mappin 
com intenções de voto para 
eleições municipais em Goi-
ânia foi realizada entre os 
dias 25 e 31 de agosto. Foi 
utilizada uma amostra de 
794 entrevistados. A pes-
quisa foi registrada junto ao 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Goiás (TRE-GO) sob nú-
mero: GO-04258/2020.

Reprodução

Hegon Correa

Caiado anuncia ampliação de protocolos da covid-19 para Segurança Pública
O governador de Goiás, Ro-

naldo Caiado, anunciou nesta 
quarta-feira (9/9) que o gover-
no estadual trabalha para am-
pliar, no âmbito da Segurança 
Pública, os protocolos contra a 
covid-19. “Teremos uma regra 
protocolar imediata para dimi-
nuirmos os óbitos que, infeliz-
mente, têm entristecido muito 
a todos nós”, disse durante 
visita ao Batalhão do Grupa-
mento de Intervenção Rápida 
Ostensiva (Giro), da Polícia 
Militar, em Goiânia. 

As novas diretrizes pas-
sarão por um crivo maior na 
prevenção, diagnóstico e tra-

tamento. O governador aler-
tou que qualquer possível 
sintoma da doença deve ser 
monitorado. “Vamos fazer 
imediatamente o exame e 
dar uma prioridade para que 
tenha uma resposta rápida. 
Se for o caso, entrar o mais 
rápido possível com medica-
ção”, projetou Caiado, que 
também é médico. Os deta-
lhes sobre os protocolos se-
rão discutidos durante uma 
reunião com a cúpula da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica de Goiás (SSP-GO), em 
data ainda a ser confirmada, 
e repassados às equipes mé-

dicas de cada corporação.
A adoção de regras mais 

rígidas ocorre em meio ao 
número de casos confirmados 
do novo coronavírus entre os 
integrantes das forças de se-
gurança. Dados da SSP-GO in-
dicam que atualmente há 254 
servidores contaminados pela 
covid-19, e 277 suspeitos.

O governador lamentou 
que, somente no âmbito da 
Polícia Militar, já são 28 óbi-
tos confirmados, sendo 15 
da ativa e 13 da reserva. “Já 
é um número preocupante”, 
observou. Caiado disse que 
a Segurança Pública requer 

uma atenção especial por-
que é, ao lado da Saúde, 
a área mais exposta à Co-
vid-19. “Nós não podemos 
mais perder pessoas que es-
tão no trabalho, no dia a dia 
nos ajudando”, salientou. 

“Por isso, fica aqui minha 
palavra de gratidão ao traba-
lho de vocês e de alerta para 
que, ao primeiro sintoma, va-
mos fazer o diagnóstico e tra-
tar corretamente, não menos-
preze o sintoma”, orientou. 

O governador ainda refor-
çou a necessidade da aten-
ção às medidas preventivas. 
Ele reafirmou as orientações 

sanitárias, como o isolamen-
to social, o uso da máscara e 
a higienização das mãos. 

“Não se pode desrespeitar 
pessoas que não querem ser 
contaminadas e estão buscan-

do conviver com todas as re-
gras”, relatou Caiado. Ele ressal-
tou a necessidade de que todos 
os goianos redobrem os cuida-
dos em meio à pandemia, que 
diariamente tem ceifado vidas.
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Agência inglesa diz que revisará 
testes da AstraZeneca para covid-19
A agência reguladora 

médica do Reino Unido 
informou nesta quarta-

-feira (9/9) que está revisando 
com urgência as informações 
disponíveis para determinar 
se a AstraZeneca pode reiniciar 
os testes de sua vacina experi-
mental contra o novo corona-
vírus após uma doença inexpli-
cada em um participante.

Em um e-mail, o diretor 
de licenciamento da Agência 
Reguladora de Medicamen-
tos e Produtos para a Saúde 
(MHRA), Siu Ping Lam, disse 
que a instituição está traba-
lhando com o Centro de Vaci-
nas de Oxford para revisar os 
dados de segurança, de acordo 
com o protocolo do estudo.

“Estamos revisando urgen-
temente todas as informações 
e ativamente engajados com os 
pesquisadores para determinar 
se o ensaio pode reiniciar o mais 
rápido possível”, afirmou ele.

A segurança dos participan-
tes em qualquer ensaio clínico 
é uma prioridade, acrescen-
tou. A AstraZeneca está de-
senvolvendo a vacina em po-
tencial com a Universidade de 
Oxford. (Agência Brasil)
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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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SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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
-------------------------------
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-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
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° 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 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

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-
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 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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SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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
-------------------------------
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-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
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° 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 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

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-
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 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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Duna ganha primeiro 
trailer épico ao 
som de Pink Floyd

A Warner divulgou 
novas fotos oficiais e o 
primeiro trailer legenda-
do do remake de “Duna”, 
que destaca o papel de 
Timothée Chalamet (“Me 
Chame Pelo Seu Nome”) 
como herói predestinado 
e apresenta a escala épi-
ca da produção. Ao som 
de Pink Floyd (“Eclipse”), 
a prévia também distribui 
closes do elenco estrela-
do, uma direção de foto-
grafia de tirar o fôlego e 
diversos efeitos visuais, 
culminando na ameaça 
de um verme gigante, 
que emerge das areias.

A história de “Duna” é 
bastante conhecida pelos 
fãs de ficção científica. 
Trata-se de um clássico 
do gênero, originalmente 
escrito por Frank Herbert 
em 1965 e levado às telas 
em 1984 com direção de 
David Lynch (o criador 
de “Twin Peaks”). O ma-
terial ainda rendeu duas 
minisséries do canal Syfy 
e uma franquia literária, 
que continua a ser esten-
dida, anos após a morte 
de Herbert, em 1986.

Na trama, uma famí-
lia aristocrática deixa seu 
planeta para assumir a 
supervisão da mineração 
da Especiaria, o elemento 
mais valorizado do uni-
verso, que só existe no 
mundo de Arrakis. Quem 
controla a Especiaria tem 
uma vantagem econô-
mica significativa diante 
dos adversários, o que 
faz com que a família real 
enfrente complôs e sofra 
um atentado. Mas o filho, 
Paul Atreides, escapa e 
procura se vingar, usando 
a ecologia bizarra de Ar-
rakis como sua principal 
arma. Em particular, os 
vermes gigantes que ha-

bitam as grandes dunas – 
e que são os verdadeiros 
responsáveis pela produ-
ção da Especiaria.

Além de Timothée 
Chalamet como Paul 
Atreides, o elenco gran-
dioso inclui Zendaya (“Ho-
mem-Aranha: De Volta ao 
Lar”), Jason Momoa (o 
“Aquaman”), Josh Brolin 
(o Thanos de “Vingado-
res: Guerra Infinita”), Os-
car Isaac (“Star Wars: Os 
Últimos Jedi”), Rebecca 
Ferguson (“Missão Im-
possível: Efeito Fallout”), 
Sharon Duncan-Brewster 
(“Rogue One: Uma His-
tória Star Wars”), Char-
lotte Rampling (indicada 
ao Oscar por “45 Anos”), 
Dave Bautista (“Guardi-
ões da Galáxia”), Stellan 
Skarsgard (“Thor”) e Ja-
vier Bardem (“007: Ope-
ração Skyfall”).

A direção é de Denis 
Villeneuve (“Blade Runner 
2049”), que também tra-
balhou no roteiro com Jon 
Spaihts (“Prometheus”) e 
Eric Roth (“Forest Gump”). 
Já o favorito ao Oscar 2021 
de Melhor Direção de Fo-
tografia se chama Greig 
Fraser, em sua primeira 
parceria com Villeneuve e 
após estrear na sci-fi com 
“Rogue One: Uma História 
Star Wars” (2016).

Meses antes da es-
treia, “Duna” já tem uma 
continuação confirmada. 
Isto sugere que a adapta-
ção será dividida em duas 
partes. Além dos filmes, 
Villeneuve também está 
trabalhando numa série 
derivada para o serviço 
de streaming HBO Max.

Apesar da pandemia, a 
Warner não alterou a pre-
visão de estreia do longa, 
que segue mantida para o 
mês de dezembro.

Aprovado Projeto que 
declara pit dogs patrimônio 
cultural de Goiás

Foi aprovado, durante 
sessão ordinária híbri-
da realizada pela As-

sembleia Legislativa de Goiás 
(Alego) nesta quarta-feira 
(9/9), o projeto que decreta 
como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado de Goiás 
a gastronomia e cultura dos 
pit dogs goianos. De autoria 
da deputada, Adriana Accorsi 
(PT), o projeto teve 25 votos 
favoráveis e nenhum contra.

Segundo a deputada, o 
período tem sido crítico para 
proprietários desses esta-
belecimentos, que se veem 

ameaçados pela abertura de li-
citação, proposta por ação mo-
vida pelo Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO), em 
que os food trucks, principal-
mente vindos de outros esta-
dos, poderão ocupar os locais 
das tradicionais lanchonetes 
goianas e que, por isso, se per-
ca parte da cultura de Goiás.

“Podemos citar algumas 
razões pelas quais os pit dogs 
são um patrimônio cultural e 
gastronômico de Goiás, pois 
são lugares totalmente de-
mocráticos, frequentados por 
todas as classes sociais; seus 

produtos são comercializados 
por um excelente custo-bene-
fício; proporcionam um mo-
mento de lazer para as famí-
lias, em pleno ar livre. Durante 
décadas fazem parte dos usos 
e costumes da população. São 
comércios que estão há déca-
das no mesmo ponto e já se 
incorporaram à paisagem e 
aos hábitos dos goianienses. 
O pit dog faz parte de nossa 
constituição cultural”, disse.

Hoje, são 1.602 pit dogs 
em Goiânia e mais de 2.5 mil 
em todo estado registrados 
no Sindicato de Proprietá-

rios de Pit Dogs em Goiânia 
(Sinopitdog). A parlamentar 
lembrou a história das lan-
chonetes, que há mais de cin-
co décadas ocupam praças e 
avenidas. Segundo ela, a ter-
minologia pit dog foi reivin-
dicada como uma invenção 
goiana. Adriana defende que 
o objetivo é garantir o direito 
de milhares de cidadãos que 
tiram dos pit dogs o sustento 
de suas famílias, e ainda asse-
gurar o lazer e o costume dos 
goianienses, ao regulamentar 
o tombamento desses esta-
belecimentos em Goiás.
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