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Agências do INSS retomam 
atendimento presencial
AS agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retomam as atividades presenciais em todo o país. Nesta 
primeira fase de reabertura, somente os atendimentos agendados previamente serão realizados nas agências. p2
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Idosa é presa 
com docu-
mento falso p2

Corpos de duas mulheres são encontrados 
em cisterna de motel de Caiapônia
Duas mulheres foram encontradas mortas dentro da 
cisterna de um motel em Caiapônia, no interior de Goiás.  p2

Diário Do EstaDo

Molécula pode 
sinalizar vida 

em vênus p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 15 de Setembro de 2020cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Agências do INSS retomam 
atendimento presencial

AS agências do Ins-
tituto Nacional 
do Seguro So-

cial (INSS) retomam as ati-
vidades presenciais a partir 
desta segunda-feira (14) em 
todo o país. Nesta primeira 
fase de reabertura, somente 
os atendimentos agendados 
previamente serão realiza-
dos nas agências, incluindo, 
em alguns casos, a retomada 
da perícia médica previden-
ciária, que ocorrerá apenas 
em unidades específicas.

De acordo com o INSS, 
cerca de 600 agências es-
tarão reabertas. O número 
representa menos da me-
tade das unidades do INSS, 
mas corresponde às maiores 
agências, as que tem maior 
capacidade de atendimento. 
O governo deve divulgar ao 
longo da semana a lista com-

pleta das agências abertas, mas 
o segurado já pode consultar a 
informação no aplicativo Meu 
INSS ou no telefone 135.

“As pessoas só devem 
ir às agências estando com 
agendamento prévio feito 
pelo telefone 135 ou pelo 
aplicativo Meu INSS. Qual-
quer dúvida pode ser tirada 
pelo 135 ou pelo chat Helô. 
dentro do aplicativo”, afir-
mou o presidente do INSS, 
Leonardo Rolim Guimarães, 
na última sexta-feira (11), ao 
anunciar a reabertura. O ho-
rário de funcionamento das 
agências será de 7h às 13h, 
de segunda a sexta.

“Um outro ponto impor-
tante que a gente precisa 
lembrar as pessoas é que 
não devem procurar agen-
damento para aqueles servi-
ços que podem ser feitos de 

forma remota, por exemplo, 
uma aposentadoria, pensão, 
salário-maternidade. Esses 
serviços continuam sendo 
feitos remotamente”, acres-
centou Rolim. 

 
Procedimentos 
de reabertura
Além do número limitado 

de atendimentos, as pessoas 
que forem às agências de-
vem usar máscaras e ter a 
temperatura corporal aferi-
da por meio de termômetro 
infravermelho. Se for cons-
tatada temperatura acima 
de 37,5 graus, o segurado 
não poderá nem sequer en-
trar na agência, e ainda será 
orientado a procurar um ser-
viço médico.

As orientações incluem 
chegar pouco antes do ho-
rário marcado, para evitar a 

formação de filas, e manter 
o distanciamento mínimo de 
um metro das outras pesso-
as. Servidores do INSS usa-
rão equipamentos de pro-
teção individual durante os 
atendimentos. No caso das 
agências que contarão com 
o serviço de perícia médica 
previdenciária, houve um 
reforço ainda maior nos pro-
tocolos de higiene.

Entre os serviços que 
poderão ser realizados pre-
sencialmente estão o cum-
primento de exigência, ava-
liação social, justificação 
administrativa ou social (caso 
em que a pessoa precisa le-
var um documento para com-
provar tempo de serviço que 
não não está no cadastro ofi-
cial), reabilitação profissio-
nal e perícia médica (apenas 
em algumas agências).

Marcello Casal Jr

Reprodução

Idosa é 
presa ao 
tentar sacar 
benefício 
previdenciário 
com docu-
mento falso

Uma idosa foi presa, na 
última semana, suspeita 
de praticar os crimes de 
estelionato e uso de docu-
mentos falsos. O caso é in-
vestigado pela Polícia Civil. 

Segundo a Delegacia 
Estadual de Investigações 
Criminais (Deic), a prisão 
em flagrante ocorreu na 
última sexta-feira (11), 
após representantes de 
uma instituição finan-
ceira terem entrado em 
contato com a polícia no-
ticiando que uma mulher, 
possivelmente utilizando 
documentos falsos, esta-
ria tentando sacar valores 
referentes ao benefício 
previdenciário acumula-
do pelo verdadeiro titular 
da conta bancária.

De posse dessas infor-
mações preliminares, os 
investigadores, depois de 
algumas diligências, iden-
tificaram e prenderam a 
executora do crime, que 
tem 67 anos de idade. 
Também apreenderam o 
RG falso que estava em 
nome da titular do bene-
fício previdenciário.

Ainda segundo a polí-
cia, ela já havia praticado 
o mesmo golpe em julho, 
sacando o valor de R$ 1,5 
mil. Na ocasião, utilizou 
outro documento falso 
em nome de outra vítima. 
Ela já possui passagem 
policial pelo crime de uso 
de documentos falsos.

A polícia indicou que 
novas prisões podem 
ocorrer, já que há indí-
cios de uma organização 
criminosa atuando na 
região cooptando idosos 
para se passarem pelos 
verdadeiros titulares de 
benefícios previdenciá-
rios e, nessa condição, re-
alizar o saque de valores 
disponíveis em conta.

Corpos 
de duas 
mulheres são 
encontrados 
em cisterna 
de motel de 
Caiapônia

MP-GO denuncia quatro PMs pelo homicídio qualificado de irmãos em Trindade

Duas mulheres foram 
encontradas mortas den-
tro da cisterna de um 
motel em Caiapônia, no 
interior de Goiás. O crime 
foi descoberto no domin-
go (13/9), e é investigado 
pela Polícia Civil. 

Segundo relatos, as 
vítimas tinham 52 e 
53 anos e trabalhavam 
no estabelecimento. A 
filha de uma delas es-
tranhou que a mãe não 
voltou para casa após o 
expediente de sábado e 
acionou a polícia. 

Os corpos das vítimas 
foram encontrados duran-
te as buscas feitas pela po-
lícia. Ainda de acordo com 
informações da imprensa 
local, o circuito interno de 
câmeras foi retirado. O 
autor do crime também 
teria levado uma quan-
tia em dinheiro. 

O suspeito do crime 
deixou um bilhete no 
motel, mas a Polícia Ci-
vil ainda não divulgou o 
conteúdo para não atra-
palhar as investigações.

O Ministério Público de 
Goiás (MP-GO) denunciou 
quatro policiais militares, 
lotados no Batalhão de Ope-
rações Especiais (Bope) de 
Goiânia, pelo homicídio, com 
a qualificadora de emprego 
de recurso que dificultou a 
defesa da vítima, dos irmãos 
Victor de Paula Araújo e Ka-
lebe de Paula Araújo. Os PMs 
também foram denunciados 
por fraude processual, com 
concurso material de crimes. 
O crime ocorreu no dia 6 de 

janeiro deste ano, na casa 
onde as vítimas moravam, no 
Setor Maysa 2, em Trindade.

Segundo o promotor 
de Justiça Eudes Leonardo 
Bomtempo, os policiais mi-
litares disseram, em depoi-
mento à Polícia Civil, que ha-
viam recebido informações, 
do serviço de inteligência do 
Bope, de que Victor Araú-
jo seria foragido da Justiça, 
portava arma de fogo e tra-
ficaria drogas na casa em 
que morava. Eles contaram 

que chegaram ao local por 
volta das 10h50 e decidiram 
entrar no imóvel, pois con-
cluíram que se tratava de um 
ponto de venda de drogas.

Conforme a denúncia, um 
dos policiais estacionou a via-
tura na porta da residência e 
ficou na rua dando segurança 
aos demais. Todos portavam 
armas de grosso calibre. Re-
produção simulada dos fatos, 
de acordo com o promotor 
de Justiça Eudes Leonardo 
Bomtempo, mostrou que a 

equipe gastou menos de três 
minutos para entrar no imóvel, 
mas permaneceu mais de meia 
hora no seu interior, quando 
foram ouvidos, por testemu-
nhas, gritos ordenando que as 
vítimas permanecessem deita-
das ou sentadas, além de súpli-
cas dos dois irmãos para que 
não fossem mortos. 

Os tiros, de acordo com a 
peça acusatória, foram dispa-
rados por volta das 11h36. Na 
sequência, foi ligada a sirene 
da viatura. “Foi ouvida outra 

sucessão de tiros nos fundos 
da residência, exatamente 
onde os corpos das vítimas 
foram encontrados poste-
riormente pelas equipes de 
socorro”, relatou o promotor. 
As duas sequências de tiros 
ocorreram, segundo a de-
núncia, cerca de 30 minutos 
depois que a equipe do Bope 
entrou no imóvel.  Victor de 
Paula Araújo foi atingido por 
três disparos de arma de fogo 
e Kalebe de Paula Araújo foi 
atingido duas vezes.
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Lava Jato denuncia Lula 
por lavagem de dinheiro
A força-tarefa da Ope-

ração Lava Jato no 
Paraná apresentou 

hoje (14) denúncia contra 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva por lavagem de 
dinheiro. Segundo os pro-
curadores, houve dissimula-
ções para ocultar a origem 
de R$ 4 milhões em doações 
da Odebrecht para o Institu-
to Lula entre dezembro de 
2013 e março de 2014.

Para a Lava Jato, o ex-mi-
nistro Antonio Palocci, um 
dos delatores, e o presidente 
do Instituto Lula, Paulo Oka-
motto, também teriam parti-
cipação na suposta ocultação 
dos valores. “São centenas 
de provas, de comunicações 
a planilhas e comprovantes 
de pagamento que ligam a 
doação formal de altos va-
lores a possíveis ilícitos pra-
ticados anteriormente”, diz 
nota da Lava Jato. 

Segundo a acusação, 
Marcelo Odebrecht, outro 
delator, atendeu ao pedido 
de Lula e Okamotto para que 
o valor fosse repassado de 

forma informal do instituto. 
 
Defesa 
O advogado Cristiano Za-

nin, representante do ex-pre-

sidente, declarou que a “Lava 
Jato mais uma vez recorre a 
acusações sem materialida-
de contra seus adversários” e 
que ilegalidade dos métodos 

utilizados na operação foi re-
conhecida pelo STF. 

“A defesa do ex-presiden-
te Lula foi surpreendida por 
mais uma denúncia feita 

Ricardo Stuckert

Prazo para convenções partidárias termina nesta quarta-feira
Termina nesta quarta-feira 

(16) o prazo para a realização 
de convenções partidárias para 
a escolha de candidatos aos car-
gos de prefeito, vice-prefeito e 
vereador nas eleições de 2020. 
Na disputa deste ano, a expec-
tativa da Justiça Eleitoral é que 
500 mil registros de candidatu-
ras sejam confirmados em todo 
território nacional. O primeiro 
e segundo turno das eleições 
municipais de 2020 serão rea-
lizados, respectivamente, nos 
dias 15 e 29 de novembro.

Pela primeira vez na his-
tória, por causa da pandemia 

do novo coronavírus, os par-
tidos têm a opção de realizar 
as convenções virtualmente. 
Considerada uma das etapas 
principais do processo eleitoral, 
além de escolher os candidatos 
que disputarão o pleito, nessa 
reunião, os partidos também 
decidem se vão participar da 
eleição majoritária (prefeitos 
e vice-prefeitos), proporcional 
(vereadores), ou ambas e sor-
teiam os números com os quais 
os candidatos irão concorrer.

Para atender às recomenda-
ções médicas e sanitárias, além 
da convenção virtual, será pos-

sível digitar a ata, registrar lista 
de presença, fazer cadastro dos 
candidatos e encaminhar tudo 
pela internet para a Justiça Elei-
toral. O formato virtual tam-
bém poderá ser adotado para a 
definição dos critérios de distri-
buição dos recursos do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanha. As legendas devem 
garantir ampla publicidade, a 
todos os seus filiados, das datas 
e medidas que serão adotadas.

As agremiações terão au-
tonomia para utilizar as fer-
ramentas tecnológicas que 
entenderem mais adequadas 

para as convenções virtuais, 
desde que obedeçam aos 
prazos aplicáveis nas eleições 
2020 e às regras gerais da Lei 
nº 9.504/1997 (Lei das Elei-
ções) e da Resolução TSE nº 
23.609/2019, com as adapta-
ções previstas quanto à aber-
tura do livro-ata, registro de 
dados, lista de presença e res-
pectivas assinaturas.

As siglas que já realizaram 
suas convenções e enviaram as 
respectivas atas para agremia-
ções já podem gerar e encami-
nhar o pedido de registro dos 
candidatos à Justiça Eleitoral. A 

recomendação do presidente 
do TSE, ministro Luís Roberto 
Barroso, é que partidos e can-
didatos não deixem o registro 
de candidatura, cuja data limite 
é o dia 26 de setembro, para a 
última hora, uma vez que a so-
brecarga nos dois últimos dias 
pode gerar transtornos e impe-
dir o envio pela internet. 

A entrega da documenta-
ção pela internet expira às 8h 
do dia 26 de setembro. Após 
esse horário, a entrega terá 
que ser presencial e agendada, 
exigindo deslocamento ao car-
tório e os devidos cuidados sa-
nitários. O agendamento para 
atendimento presencial será 

feito pelos meios informados 
por cada TRE e cartórios elei-
torais, e estará disponível das 
8h30 às 19h. O atendimento 
será marcado conforme a or-
dem de chegada dos pedidos 
- o interessado não poderá es-
colher o horário.

Depois de receber os re-
querimentos, a Justiça Eleito-
ral valida a documentação e a 
encaminha à Receita Federal 
para emitir o CNPJ. Tendo CNPJ 
e o registro, os candidatos já 
podem abrir conta corrente da 
campanha e estão aptos para 
iniciar a arrecadação de recur-
sos após o dia 26 de setembro. 
(Agência Brasil)

pela Lava Jato de Curitiba 
sem qualquer materialidade 
e em clara prática de lawfa-
re. A peça, também subscri-
ta pelos procuradores que 
recentemente tiveram suas 
condutas em relação a Lula 
analisadas pelo CNMP  [Con-
selho Nacional do Ministério 
Público] após 42 adiamentos 
— e foram beneficiados pela 
prescrição —, busca crimina-
lizar 4 doações lícitas feitas 
pela empresa Odebrecht”, 
afirmou em nota. 

O advogado Fernando 
Fernandes disse que Oka-
motto nunca tratou de pro-
pina com Palocci e Marcelo 
Odebrecht e que o presiden-
te do instituto já foi absolvi-
do das mesmas acusações. 

“Paulo Okamotto jamais 
tratou de propina ou de ile-
galidades com ninguém, e 
muito menos com Palocci, 
com Marcelo Odebrecht. Já 
foi absolvido em processo 
sobre doação ao Instituto 
Lula e teve parecer favorável 
antes disso da Procuradoria 
da República para o tranca-
mento da ação em razão da 
Lei 9.394/91 assentar que o 
arquivo presidencial é patri-
mônio cultural brasileiro”, 
disse. (Agência Brasil)
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Testes da vacina de Oxford contra 
covid-19 são retomados no Brasil
O Brasil retomou nesta 

segunda-feira (14/9) 
os testes da vacina 

contra a covid-19 desen-
volvida pela Universidade 
de Oxford em parceria com 
o laboratório AstraZeneca. 
Em comunicado, a Universi-
dade Federal de São Paulo 
(Unifesp), que coordena os 
testes no País desde junho, 
informou que a retomada 
acontece após a liberação 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) e 
também pelo Conselho Na-
cional de Ética em Pesquisa 
(Conep). “A Unifesp comu-
nica que todos os centros 
participantes do estudo aqui 
no país retomam a aplicação 
das vacinas nos voluntários 
nesta segunda, dia 14.”

De acordo com a Uni-
fesp, participam do estudo 
no Brasil 5 mil voluntários, 
que foram recrutados em 
São Paulo, Rio de Janeiro e 
Salvador. Até o momento, 
4.600 voluntários já foram 
vacinados e não apresen-

taram qualquer registro de 
intercorrências graves de 
saúde. A liberação para a 
retomada dos testes no País 
aconteceu no começo da 
noite de sábado. Em nota 
no dia, a Anvisa afirmou que 
aprovou a retomada após 
avaliação do caso.

“Após avaliar os dados do 
evento adverso, sua causali-
dade e o conjunto de dados 
de segurança gerados no 
estudo, a Anvisa concluiu 
que a relação benefício/ris-
co se mantém favorável e, 
por isso, o estudo poderá 
ser retomado. É importante 
destacar que a Anvisa conti-
nuará acompanhando todos 
os eventos adversos obser-
vados durante o estudo e, 
caso seja identificada qual-
quer situação grave com 
voluntários brasileiros, irá 
tomar as medidas cabíveis 
para garantir a segurança 
dos participantes.”

Também na noite de sá-
bado, a AstraZeneca infor-
mou que os ensaios clínicos 

da vacina contra o corona-
vírus seriam reiniciados no 
Brasil nesta segunda-feira 
- e que a decisão veio após 
a confirmação emitida pela 
Anvisa. A Universidade de 
Oxford comunicou a reto-
mada dos testes no sábado. 
Segundo o documento divul-
gado pela universidade, foi 
realizado um processo de re-

visão e, de acordo com as re-
comendações de um comitê 
de revisão de segurança in-
dependente e do regulador 
do Reino Unido, os testes 
poderão ser retomados.

Os estudos haviam sido 
suspensos na terça-feira, 
8, após um participante 
apresentar reações adver-
sas sérias. De acordo com 

o jornal The New York Ti-
mes, o participante teve 
mielite transversa, uma 
síndrome inflamatória que 
afeta a medula espinhal e 
costuma ser desencadeada 
por infecções virais. “Glo-
balmente, cerca de 18 mil 
pessoas receberam as vaci-
nas do estudo como parte 
do ensaio. Em grandes en-

saios como este, espera-se 
que alguns participantes 
não se sintam bem e todos 
os casos devem ser avalia-
dos cuidadosamente para 
garantir uma avaliação cui-
dadosa da segurança”, diz 
nota divulgada no sábado.

Além do Reino Unido, os 
testes estavam sendo reali-
zados nos Estados Unidos, 
África do Sul e Brasil. O Bra-
sil tem um acordo para essa 
vacina. A Fiocruz é uma das 
entidades envolvidas na pes-
quisa. No dia 8, foi firmado 
com a AstraZeneca um con-
trato de encomenda tecno-
lógica, que garante acesso 
a mais de 100 milhões de 
doses do ingrediente far-
macêutico ativo para o pro-
cessamento final da vacina, 
e também a transferência 
total da tecnologia. Em seu 
relatório mais recente, a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) informou que há 180 
vacinas em desenvolvimen-
to: 35 estão em fase clínica e 
145 em pré-clínica.

Tânia Rêgo



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 
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

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

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
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
cabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No 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 cober-
ta. No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experiená-
rea.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Evento virtual discute 
dança e acessibilidade para 
artistas com deficiência

O evento Produção em 
Cena (Procena) será realiza-
do entre 7 e 10 de outubro. 
A terceira edição do Pro-
cena será completamente 
on-line e seus temas princi-
pais serão dança, acessibi-
lidade e profissionalização 
de artistas com deficiência. 
A programação será trans-
mitida por meio de Face-
book, Instagram e Youtube, 
além de contar com tradu-
ção em libras e recursos de 
audiodescrição.

O evento oferecerá we-
binários e oficinas que pro-
movem debate e formação 
sobre os temas citados. 
A programação também 
conta com espetáculos 
de dança, como “Dez Mil 
Seres”, da cia portuguesa 
Dançando com a Diferença 
e “Die einen, die anderen – 
alguns outros”, da Cia Gira 
Dança, do Rio Grande do 
Norte. Também serão apre-
sentados “Berorrokan – A 
origem do mundo karajá”, 
pelo INAI/ NAIBF, de Goiás 
e “Similitudo”, pelo Projeto 
Pés, do Distrito Federal.

O Procena, previsto para 
ser realizado presencial-
mente neste ano, precisou 
adaptar sua programação 
para o meio virtual devido 
à pandemia do novo coro-
navírus. “A realização virtu-
al impediu o contato físico, 
porém ampliou o alcance 
do evento, gerando dis-
cussões que vão além das 
fronteiras, trocas de conhe-
cimentos e experiências 

que podem enriquecer ainda 
mais a participação de todos”, 
comenta positivamente o co-
ordenador Thiago Santana.

O evento neste ano inau-
gura a proposta de, a cada 
edição, discutir uma lingua-
gem artística cênica e sua 
relação com a acessibilidade. 
O Procena teve duas edições 
anteriores, em 2016 e 2018, 
quando os debates estiveram 
centrados nas perspectivas e 
mecanismos que envolvem 
a acessibilidade na produção 
cênica. As discussões apon-
taram a dança como uma 
linguagem que inclui e ofe-
rece mais possibilidades de 
acessibilidade para artistas e 
também para espectadores 
com deficiência. “Esses de-
bates nos fizeram decidir por 
começar esta nova proposta 
com a dança, suas contribui-
ções para a produção cênica, 
seus processos formativos 
e composições estéticas da 
cena inclusiva e acessível”, 
justifica Thiago Santana.

Santana destaca a impor-
tância de mecanismos de fo-
mento incluírem exigências 
e orientações para uma pro-
dução inclusiva e acessível às 
produções artísticas. É o caso, 
por exemplo, do Fundo de 
Arte e Cultura de Goiás. “O 
FAC tencionou positivamente 
uma produção cada vez mais 
democrática, permitindo a in-
clusão de novos consumidores 
de arte e cultura. Com isso a 
cena acessível em Goiás já é 
uma realidade cada vez mais 
crescente”, avalia Thiago.

Molécula rara em Vênus 
pode sinalizar presença 
de vida extraterrestre
Um grupo interna-

cional de astrôno-
mos anunciou nesta 

segunda-feira (14/9) a pre-
sença da fosfina na atmos-
fera venusiana. O estudo foi 
publicado na revista Nature 
Astronomy - periódico britâ-
nico científico especializado 
em artigos científicos.

De acordo com a pesquisa, 
na Terra, a fosfina - ou hidreto 
de fósforo (PH3) - só pode ser 
encontrada decorrente de 
dois processos: ou pela fabri-
cação de forma industrial ou 
pela ação de micróbios que 
se desenvolvem em ambien-
tes sem oxigênio - chamados 
anaeróbicos. Utilizando teles-
cópios avançados, a equipe 
formada por astrônomos do 
Reino Unido, Estados Uni-
dos e Japão pôde confirmar 
a presença da molécula em 
Vênus. A primeira detecção 
ocorreu pelo Telescópio Ja-
mes Clerk Maxwell (JCMT), 
operado pelo Observatório 
do Leste Asiático no Havaí.

“Quando descobrimos os 
primeiros indícios de fosfina 
no espectro de Vênus, fica-
mos em choque!”, declarou 
a líder da equipe internacio-
nal Jane Greaves, da Univer-
sidade de Cardiff, no Reino 
Unido. Para confirmação do 
achado, foram usadas 45 
antenas do Atacama Large 
Millimeter/submillimeter 
Array (ALMA) – instalação 
astronômica no Chile, do 
qual o ESO – Observatório 
Europeu do Sul - é parceiro.

O telescópio, conside-
rado muito mais sensível, 
localizou pequenas concen-
trações da fosfina na atmos-
fera de Vênus, cerca de 20 

moléculas em cada bilhão. 
Com base em cálculos, des-
cartou-se que a quantidade 
observada seria decorrente 
de processos não biológicos 
naturais no planeta, como 
a luz solar, ou a ação de 
vulcões e relâmpagos, por 
exemplo. No caso destas 
fontes, seriam criados, no 
máximo, dez milésimos da 
quantidade de fosfina iden-
tificada no planeta.

Já que, segundo a aná-
lise, não seriam estes pro-
cessos responsáveis por 
criar a quantidade de fos-
fina liberada, os cientistas 
passaram a considerar, en-
tão, a possibilidade que um 
tipo de organismo possa ser 
fonte deste biomarcador. A 
equipe destaca que na Ter-
ra, as bactérias expelem a 
fosfina ao retirar o fosfato 
de minerais ou de material 
biológico, acrescentando hi-
drogênio. Mas, qualquer or-
ganismo no planeta vizinho, 

ressalta o estudo, “provavel-
mente será muito diferente 
dos primos terrestres.”

 
Atmosfera ácida
Os astrônomos veem esta 

descoberta como bastante 
significativa, mas reconhe-
cem muito trabalho pela 
frente para confirmar pre-
sença de ‘’vida’’. Isso porque 
a atmosfera de Vênus é extre-
mamente ácida, com cerca 
de 90% de ácido sulfúrico, o 
que dificultaria a sobrevivên-
cia de micróbios, destaca o 
Observatório Europeu do Sul.

Esta incógnita é apontada 
como desafio pela integran-
te da equipe, Clara Sousa 
Silva, do Massachusetts Ins-
titute of Technology nos Es-
tados Unidos, que investiga 
a liberação de fosfina como 
uma bioassinatura de gás de 
vida anaeróbica em planetas 
que orbitam outras estrelas.

“Encontrar fosfina em 
Vênus foi um bônus ines-

perado. A descoberta le-
vanta muitas questões, tais 
como é que os organismos 
poderão sobreviver na at-
mosfera do planeta vizinho. 
Na Terra, alguns micróbios 
conseguem suportar até 
cerca de 5% de ácido no 
seu meio — mas as nuvens 
de Vênus são quase inteira-
mente feitas de ácido”, diz 
a pesquisadora portuguesa.

Embora a descoberta au-
mente as expectativas quan-
to à existência de vida fora da 
Terra, o astrônomo do ESO 
e gerente de operações do 
ALMA na Europa, Leonardo 
Testi, diz que a missão agora 
é investigar a origem química 
da fosfina. ‘’É essencial acom-
panhar este intrigante resul-
tado com estudos teóricos e 
observacionais para excluir a 
possibilidade de que a fosfina 
em planetas rochosos possa 
ter também uma origem quí-
mica diferente da Terra”, diz 
Testi. (Agência Brasil)
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