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O auxílio emergencial para artistas e trabalhadores da cultura está disponível em Goiás. Chamada de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao 
compositor morto em maio deste ano, no estado, a ajuda governamental tem um fundo de R$ 98,2 milhões voltado para quem ficou sem 
renda durante a pandemia de covid-19. Serão três parcelas de R$ 600 pagas de forma retroativa para quem se enquadrar no requisitos. p3
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Incêndio na Chapada destrói 
mais de 60 mil hectares de Cerrado
A queimada, que já dura uma semana, começou a ser controlada, mas 
continua avançando, de acordo com o Corpo de Bombeiros e o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
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sileiros preten-
dem comprar 
no Dia das 
Crianças  p4
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Iniciada a 
Campanha 
de vacinação

A prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito, avisa que 
a Marginal Botafogo perma-
necerá interditada nos dois 
sentidos até o dia 10 de ou-
tubro, entre as 9h e 17h.

A interdição se refere aos 
trechos entre as avenidas Goiás 
Norte e Independência. Tudo, 
pro conta da retirada da estrutu-
ra de sustentação de madeira da 
ponte da Avenida Leste/Oeste.

O motorista que segue no 
sentido Setor Norte Ferrovi-
ário/Centro, deverá perma-
necer na Avenida Goiás até 
retomar a circulação normal 
pela Independência.

Já o motorista que segue no 
sentido Sul/Norte, na Marginal 
Botafogo, terá de entrar na alça 
de acesso à Independência, se-
guir pela 6ª Avenida, para a rua 
227, cruzar a Independência e 
seguir pela Avenida Fuad Rassi.

Marginal Botafogo continua 
interditada nos dois sentidos
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A Justiça suspendeu 
três liminares que 
autorizavam mais de 

60 instituições particulares 
de ensino a retomar as au-
las presenciais em Goiânia. 
Porém, no mesmo dia, ou-
tra liminar liberou outras 
seis escolas e berçários a 
retomarem as atividades, 
seguindo protocolos para 
evitar a contaminação por 
Covid-19. As aulas na rede 
pública seguem sem previ-
são de retorno.

Ao todo, 65 instituições 
tinham conseguido na Justi-
ça aval para receber os alu-
nos novamente. Porém, na 
sexta-feira (2), o desembar-
gador Walter Carlos Lemes 
suspendeu as três decisões 
após um recurso da Procura-
doria-Geral do Município.

O desembargador alegou 
que, caso as escolas reabris-
sem, seria um “grave risco 
de potencial efeito multipli-
cador, retirando do Chefe 
do Poder Executivo qualquer 
possibilidade de gestão res-
ponsável e eficiente no com-
bate ao coronavírus”.

Porém, no mesmo dia, 
uma quarta liminar, as-
sinada pela juíza Jussara 
Cristina Oliveira Louza, 
autorizou a reabertura de 
outras seis instituições da 
capital a receberem os alu-
nos presencialmente. Ela 
justificou a decisão apon-
tando que diversas ativi-
dades econômicas e não 
econômicas já foram auto-
rizadas a funcionar, sendo 
que muitos pais precisam 

trabalhar e não têm com 
quem deixar os filhos.

Outro exemplo citado 
pela magistrada foi a rea-
bertura de clubes recreati-
vos, escolas de curso livre 
e de iniciação esportiva, 
“cujas atividades muito se 
assemelham às escolas im-
petrantes”. A Procuradoria-
-Geral do Município infor-
mou que vai recorrer dessa 
quarta liminar.

Rede pública
As escolas da rede pública, 

tanto estadual quanto munici-
pal, seguem sem previsão para 
a retomada das aulas presen-
ciais. A Secretaria Estadual de 
Saúde explicou que o Centro 
de Operações de Emergências 
(COE) em Saúde Pública de 
Goiás determinou que as ati-
vidades só voltem de manei-
ra gradual e organizada após 
os índices de morte e taxa de 

ocupação de UTI caírem.
De acordo com a nota 

técnica, publicada em 1º de 
setembro, os registros de 
mortes devem ficar em que-
da de pelo menos 15% por 
no mínimo quatro semanas 
seguidas. Já a taxa de ocupa-
ção nas UTIs deve ficar abai-
xo de 75% por igual período. 
“O Estado de Goiás ainda 
não atingiu nenhum desses 
dois indicadores”, diz a nota.

Suspensão
As aulas estão suspensas 

desde o dia 17 de março 
devido à pandemia de Co-
vid-19. Na rede estadual, 
o calendário não foi inter-
rompido e os estudantes 
estão tendo aulas pela in-
ternet e pela TV.

A rede municipal também 
disponibiliza atividades remo-
tas. Entretanto, elas não são 
contadas como aulas letivas.

Reprodução

Começou ontem a cam-
panha de multivacinação 
para crianças e adolescentes 
com até 15 anos. Estão dis-
poníveis doses das vacinas 
de rotina ofertadas pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
em postos de vacinação de 
Goiânia e Aparecida de Goi-
ânia, na Região Metropoli-
tana da capital (veja locais 
abaixo). O prazo é até o pró-
ximo dia 30 de outubro.

Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-
-GO), o principal objetivo 
da campanha é atualizar 
os cartões de vacinas de 
crianças e adolescentes 
para manter o controle de 
doenças que já foram ad-
ministradas ou foram er-
radicadas. Portanto, todas 
as crianças e adolescentes 
que tiveram alguma dose 
atrasada podem procurar 
os 959 postos de vacinação 
dos municípios no estado.

A imunização do público 
é feita entre 8h e 17h, entre 
segunda e sexta-feira. O dia 
D de mobilização nacional 
será em 17 de outubro.

A meta da SES-GO é 
imunizar contra poliomie-
lite no mínimo 95% da 
população-alvo da campa-
nha. Além de atualizar a 
carteira de vacinação com 
vacinas contra o sarampo, 
coqueluche, meningite, 
hepatite, entre outras.

Cuidados com Covid-19
A SES-GO orienta que a 

população, ao procurar os 
postos de vacinação, utilize 
máscaras, mantenha dis-
tanciamento mínimo de 1,5 
metro de uma pessoa para 
a outra e higienize as mãos 
sempre que necessário.

De acordo com a ge-
rente de imunização da 
secretaria, Clarice Carva-
lho dos Santos, as salas 
de vacinação foram estru-
turadas e os profissionais 
capacitados para receber 
a população de forma se-
gura durante pandemia.

“Para minimizar o risco 
de transmissão, pessoas 
com suspeita ou confir-
mação da Covid-19 devem 
adiar a vacinação por, pelo 
menos, três dias depois 
do desaparecimento dos 
sintomas, com tempo mí-
nimo de isolamento de 
14 dias após o início dos 
sintomas”, disse.

Justiça suspende liminares que 
liberavam escolas funcionarem

Encontrado corpo que pode ser de Murilo Ramos
No final da manhã de 

ontem, a Polícia Civil con-
firmou a localização de 
um corpo em uma mata na 
GO-560, na divisa das cida-
des de Anápolis e Joanápo-
lis. Existe a possibilidade 
o corpo ser do estudan-
te Murilo Ramos, de 25 
anos, que desapareceu 
na noite do último dia 26 
de setembro, depois de 
sair de casa para encon-
trar garota de Ceres.

De acordo com a Po-
lícia Civil, o jovem foi 
abordado por ladrões de 
veículo. Murilo não foi 
mais visto após ter pos-
sivelmente dado carona 
a quatro integrantes do 
grupo. O carro de Murilo 
foi encontrado na ma-
drugada do dia seguinte, 
em uma uma casa em 
Anápolis, após confronto 
entre quatro suspeitos, 
que acabaram mortos, e 

militares da Companhia 
de Policiamento Especiali-
zado (CPE).

Segundo o  delegado 
Cléber Toledo, titular do 
Grupo de Investigação de 
Homicídios de Itaberaí 
(DIH), o corpo encontrado 
pela CPE de Anápolis está 
em avançado estado de 
decomposição, por isto a 
identidade só será confir-
mada após exame de ar-
cada dentária.
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O auxílio emergen-
cial para artistas e 
trabalhadores da 

cultura está disponível em 
Goiás. Chamada de Lei Al-
dir Blanc, em homenagem 
ao compositor morto em 
maio deste ano, no esta-
do, a ajuda governamental 
tem um fundo de R$ 98,2 
milhões voltado para quem 
ficou sem renda durante 
a pandemia de covid-19. 
Serão três parcelas de R$ 
600 pagas de forma retro-
ativa para quem se enqu-
adrar no requisitos.

A destinação do benefí-
cio foi apresentada durante 
evento realizado na man-
hã desta segunda-feira (5), 
no Palácio das Esmeraldas, 
em Goiânia. Para pleitear o 
auxílio, os profissionais de-
vem, obrigatoriamente, se 
cadastrar no Mapa Goiano, 
que está no ar desde a úl-
tima segunda-feira (28), no 
site da Secult.

O secretário Adriano 
Baldy afirmou em entre-
vista que técnicos de som, 
de iluminação, bilheteiros 
e todas as pessoas que es-
tão envolvidas na produção 
de espetáculos culturais. 
Em Goiás, pelo menos mil 

trabalhadores da área já 
fizeram cadastro para rece-
bimento do auxílio.

“Aqueles que não têm 
acesso à internet podem 
procurar as secretarias de 
cultura ou as prefeituras 
municipais para realizar o 
cadastro. O dinheiro já está 
disponível na conta do esta-
do e, assim que tivermos a 
chancela da DataPrev, pode-
mos liberar. O cadastro vai fi-
car aberto até 31 de dezem-
bro ou até tiver recursos”, 
esclarece o secretário.

Quem tem direito
Para ter direito ao bene-

fício, o profissional do setor 
artístico terá de comprovar 
atuação na área nos últimos 
24 meses; e não poderá ter 
emprego formal. Outra exi-
gência é não ser titular de 
benefício previdenciário 
ou assistencial e nem estar 
recebendo seguro-desem-
prego ou qualquer renda de 
programa de transferência 
de renda federal, com exce-
ção do Bolsa Família.

Também é preciso com-
provar renda familiar mensal 
per capita de até meio salá-
rio mínimo ou renda fami-
liar mensal total de até três 
salários-mínimos, o que for 
maior.  Para ter direito ao be-
nefício, a pessoa ainda não 
pode ter recebido, no ano de 
2018, rendimentos tributá-
veis acima de R$ 28.559,70; 
e nem ser beneficiário do au-
xílio emergencial pago pelo 
Governo Federal.

O incêndio na Chapada 
dos Veadeiros atingiu quatro 
casas na cidade de Caval-
cante, no norte do estado, e 
destruiu mais de 60 mil hec-
tares de Cerrado. A queima-
da, que já dura uma semana, 
começou a ser controlada, 

mas continua avançando, 
de acordo com o Corpo de 
Bombeiros e o Instituto Chi-
co Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio). 
Mais de 100 pessoas e qua-
tro aviões atuam no comba-
te às chamas.

Uma das casas ficou com 
a cozinha totalmente destru-
ída. Moradores e vizinhos re-
tiraram os eletrodomésticos.

Os bombeiros e brigadis-
tas do ICMBio registraram 
que o fogo já atingiu “cerca 
de 16 mil hectares” do Par-

que Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, “o que equi-
vale a 6,6% da área da unida-
de de conservação”.

Outros 46 mil hectares, que 
são parte da Área de Preserva-
ção Ambiental do Pouso Alto 
e ficam ao redor do parque, 

foram atingidos pelas chamas
De acordo com o tenente-

-coronel Pedro Carlos Borges 
de Lira, coordenador-geral 
da Operação Cerrado Vivo, a 
vegetação rasteira da região 
contribui para a fácil propa-
gação do fogo, que começou 

na segunda-feira (25).
O trabalho de combate 

está sendo feito por bom-
beiros, brigadistas e vo-
luntários. Por segurança, o 
Parque Nacional da Chapa-
da dos Veadeiros foi fecha-
do para visitação.

Incêndio na Chapada dos Veadeiros destrói mais de 60 mil hectares de Cerrado

Goiás tem R$ 98,2 milhões de 
auxílio emergencial a artistas

Reprodução
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Mesmo com a pan-
demia, o comércio 
está otimista com a 

chegada do Dia das Crianças. 
É o que aponta uma pesquisa 
feita pela CNDL, que mostrou 
que cerca 73,3% das pessoas 
pretende comprar presentes 
na data comemorativa.

A pesquisa é nacional e 
foi feita em todas as capitais 
do país. A expectativa é que 
a data movimente R$ 10,8 bi-
lhões no comércio. O estudo 
mostrou também que a maior 
parte dos consumidores pre-
tende menos ou o mesmo 
valor do ano passado: 36% 
querem gastar menos, 32% 
pretendem gastar a mesma 
quantia, e apenas 17% dizem 
que irão gastar mais.

Apesar disso, o valor mé-
dio a ser gasto aumentou. A 
previsão é que os consumi-
dores gastem, em média, R$ 
209,33. No ano passado, o va-
lor apurado foi de R$ 198,79.

Já em Goiânia, os consumi-
dores pretendem gasta por vol-
ta de R$ 100 no Dia das Crian-
ças. Mesmo assim, o cenário é 
de otimismo, de acordo com o 
gerente de negócios da Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de Goi-
ânia (CDL), Wanderson Lima.

“O goianiense está mais 

confiante. A pesquisa mos-
trou que 93% dos entrevista-
dos em Goiânia que comprar 
presentes. Além disso, 82% 
dos consumidores pretende 
comprar a vista. Já é um custo 
a menos para o empresário”.

Wanderson afirmou tam-
bém que o perfil de presentes 
na capital está um pouco di-
ferente do resto do país. “No 
Brasil, 38% pretendem com-
prar roupas e calçados, 33% 
vão de bonecos e bonecas e 
28% comprarão jogos de tabu-
leiro. Aqui a pesquisa mostrou 
que 55% pretendem comprar 
brinquedos em geral  e 28% 
vão adquirir videogames”.

Para a CDL, o cenário é oti-
mista e os lojistas precisam 
aproveitar a oportunidade. “O 
Dia das Crianças é um termô-
metro para o Natal, e a previ-
são é boa. Por isso, os empre-
sários não podem perder a 
oportunidade e oferecer pro-
moções, mesmo que não seja 
o setor de atuação deles. O lo-
jista hoje precisa estar no meio 
digital, essa é a tendência. Tem 
que estar em todos os canais. 
Para quem não tem dinheiro 
para investir agora, a CDL ofe-
rece vantagens e aplicativos 
gratuitos para facilitar as ven-
das”, concluiu Wanderson.

Divulgação

Pesquisa mostra que 73% dos brasileiros 
pretendem comprar no Dia das Crianças



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
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

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

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

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. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, sala, 
cozinha americana, 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
-------------------------------
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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 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

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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

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

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

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. BANDEIRANTES 
2/4 sendo um suíte, sala, 
cozinha americana, 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
-------------------------------
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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 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

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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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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A banda Linkin Park pla-
neja comemorar os 20 anos 
do disco Hybrid Theory com 
a exibição de um show iné-
dito, feito em 2002. As ima-
gens foram feitas em Las 
Vegas e são parte do festival 
Projekt Revolution.

A transmissão será feita 
na próxima sexta-feira (9), 
no canal oficial do grupo no 
YouTube. Porém, para terem 
acesso os fãs deverão de-
sembolsar a bagatela de US$ 
15 (cerca de R$ 84, no câm-
bio desta segunda-feira, 5).

O bilhete dá direito ao 
show e também a um bate-
-papo exclusivo com os inte-
grantes da banda: Mike Shi-
noda, Joe Hahn, Dave Pharrel, 
Brad Delson e Rob Bourdon.

Lançado em Outubro de 
2000, Hybrid Theory foi o 
primeiro disco da carreira 
do Linkin Park e também a 
porta de entrada dos mú-
sicos para o mainstream. 
É nele onde estão alguns 
dos maiores hits do gru-
po, como In The End, One 
Step Closer e Crawling. 
Com esta última faixa, a 
banda ganhou o primeiro 
Grammy Awards.

Ao todo, o disco vendeu 
mais de 30 milhões de có-

pias e está na lista dos 200 
Álbuns Definitivos do Rock 
N Roll Hall Of Fame.

Linkin Park sem Chester
Símbolo e vocalista prin-

cipal do Linkin Park, Chester 
Benington faleceu em 2017, 
pouco depois do lançamen-
to do último disco de estúdio 
do grupo, One More Light. 
De lá para cá, os demais in-
tegrantes da banda fizeram 
poucas aparições, tampouco 
falaram com a imprensa.

Os roqueiros afirmaram 
em algumas ocasiões es-
pecíficas que têm interesse 
em continuar com a banda, 
mas estão em hiato desde 
2017. Entretanto, Mike Shi-
noda, que dividia os vocais 
do Linkin Park com Chester, 
disse não estar à procura 
de um novo vocalista.

“Tem que acontecer de 
forma natural. Se encon-
trarmos uma pessoa boa, 
que se encaixe tanto em 
questão de personalidade 
quanto de estilo, aí então 
pode ser que a gente faça 
algo. Mas não só pela subs-
tituição. Não quero de jeito 
nenhum sentir que esta-
mos substituindo o Ches-
ter”, sublinhou Shinoda.

Se você assistiu ao do-
cumentário ‘O Dilema 
das Redes’, na Netflix, 

talvez tenha sentido o ímpe-
to de sair das redes sociais 
- se é que você já não o fez. 
Sem nenhuma surpresa, o 
Facebook não gostou do que 
foi mostrado ali. A compa-
nhia diz em um manifesto 
(PDF) que a obra oferece 
uma “visão distorcida” de 
como as plataformas de mí-
dias sociais funcionam.

Com duração de apro-
ximadamente uma hora e 
meia, ‘O Dilema das Redes’ 
entrevista desenvolvedores, 
executivos e outros profis-
sionais (aparentemente ar-
rependidos) que ajudaram 
Facebook, Instagram, Twit-
ter e Pinterest a se tornarem 
o que são hoje: plataformas 
que conectam milhões de 
pessoas de várias partes do 
mundo, todos os dias.

Há um lado positivo nes-
ses ecossistemas. Você pode 
manter contato facilmente 
com parentes e amigos que 
moram longe ou trocar ex-
periências com desconheci-
dos, por exemplo.

A contrapartida é justa-
mente o ponto mais abor-
dado no documentário: o 
de que as redes sociais ‘ha-
ckeiam’ o cérebro do usuário 
para mantê-lo o maior tempo 
possível dentro delas. Isso se-
ria feito, por exemplo, explo-
rando as pequenas doses de 
prazer que recebemos com 
uma curtida ou quando nos 
sentidos parte de um grupo.

Mas, para o Facebook, a 
obra não condiz com a re-
alidade. A companhia afir-
ma que os produtores não 
incluíram no documentário 
as opiniões de funcioná-
rios atuais das plataformas 
mencionadas.

“Eles também não reco-
nhecem - de modo crítico ou 
de outra forma - os esforços 
já realizados pelas compa-
nhias para enfrentamento 
dos vários problemas levan-
tados. Em vez disso, eles 
contam com comentários 
daqueles que estão fora das 
plataformas há vários anos”, 
diz um trecho do manifesto.

De modo geral, o docu-
mento visa rebater os prin-
cipais problemas apontados 
em ‘O Dilema das Redes’. Em 
um dos pontos, o Facebook 
nega que a sua rede social 
tenha sido desenvolvida para 
“viciar”. A companhia expli-
ca que oferece, por exemplo, 
ferramentas que permitem 
ao usuário controlar o tempo 
gasto no serviço, como painel 
de atividades e opções de de-
sativação de notificações.

Outro ponto negado pela 
empresa é a afirmação “se o 

serviço é gratuito, o produto 
é você”. O Facebook explica 
que é uma plataforma su-
portada por anúncios, mas 
que não compartilha com 
anunciantes informações 
que possibilitam a identifica-
ção do usuário, exceto me-
diante autorização. Nesse 
sentido, a companhia tam-
bém reforça que não vende 
informações dos usuários.

No penúltimo ponto do 
manifesto, o Facebook re-
conhece que cometeu erros 
que permitiram que a rede 
social fosse usada para ma-
nipulação política, principal-
mente na eleição dos Es-
tados Unidos em 2016. No 
entanto, a companhia re-
clama que o documentário 
não menciona os esforços 
anunciados desde então 
para evitar que o serviço 
seja usado novamente para 
interferência em eleições.

Reprodução/Netflix

Facebook reage a críticas no 
documentário ‘Dilema das Redes’

Linkin Park vai exibir 
show inédito para comemo-
rar 20 anos de disco clássico


