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Por causa da pandemia do novo coronavírus, uma série de protocolos de segurança serão adotados pela Justiça Eleitoral no primeiro e no se-
gundo turno das eleições municipais nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. Elaborado por uma equipe de especialistas dos hospi-
tais Albert Einstein, Sírio-Libanês e por técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), consultados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). p4
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Banco Central 
deve retirar nota 
de R$ 200 
de circulação   p2

Maguito defende 
isenção de IPTU e 
auxílio a famílias 
desempregadas  p2 p8

Seriado Dexter ganhará novos 
episódios sete anos após o término
Quem é vivo sempre aparece, não é mesmo? A Showtime anunciou que 
a série Dexter terá novos episódios.Ao todo, serão 10 capítulos. A história 
continuará de onde a última temporada da série terminou.

No Dia do 
Professor, 
governador 
anuncia ajuda 
de custo para 
servidores da 
educação  p3

Conheça as medidas de segurança 
contra covid-19 para o dia da votação
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Uma ação civil pública pro-
tocolada pela Defensoria Pu-
blica da União pede que o Ban-
co Central do Brasil retire de 
circulação as novas cédulas de 
R$ 200. Isso por causa do ta-
manho da nota, que é menor 
que a de R$ 20, por exemplo.

A DPU alega que “falta 
acessibilidade” nas dimensões 
da nota do lobo-guará. Assim, 
a cédula deve ser tirada de cir-
culação pouco tempo depois 

de ser lançada no mercado. 
Caso o projeto não seja revisto 
pelo órgão, a ação civil pública 
prevê o pagamento de multa 
diária fixa de R$ 50 mil.

Com os tamanhos diferen-
ciados, os deficientes visuais 
conseguiam distinguir os va-
lores. Porém, com as medidas 
similares às da cédula de R$ 20, 
a novidade do BC pode confun-
dir as pessoas que reconhecem 
o dinheiro pelo tamanho.2

Seconci 
Goiás e 
Hemolabor 
promovem 
campanha 
para doação 
de plasma

Banco Central deve retirar 
nota de R$ 200 de circulação 

Polícia Federal investiga fraude em 
concurso público para assessor da Saneago
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O candidato a prefeito 
de Goiânia, Maguito 
Vilela (MDB), pro-

pôs, em propaganda elei-
toral nesta terça-feira (13), 
isentar alguns grupos do pa-
gamento do IPTU e também 
criar um programa de renda 
mínima de R$ 300, intitulado 
Renda Família, para benefi-
ciar famílias desempregadas.

O benefício, segundo o 
candidato, será disponibili-
zado por meio de cartão de 

compras em estabelecimen-
tos comerciais locais. Ele se-
ria pago por seis meses em 
2021 para 25 mil famílias 
que morem em imóveis com 
valor venal de até R$ 100 mil 
se os moradores estiverem 
desempregados. O candida-
to projeta injeção de R$ 7,5 
milhões mensais.

A proposta de isenção do 
IPTU atende critérios seme-
lhantes. O imposto deixaria 
de ser cobrado daqueles que 

morem em imóveis com valor 
venal de até R$ 60 mil. Caso 
os moradores estejam desem-
pregados, o programa alcança 
imóveis de até R$ 100 mil. 
Pelo cálculo de Maguito, 55 
mil imóveis seriam beneficia-
dos, ao custo de R$ 9 milhões.

A estimativa de investi-
mentos para a isenção do 
IPTU é de 0,14% da orça-
mento, previsto para o ano 
que vem em R$ 6,3 bilhões. 
Também foi realizado estu-

do de viabilidade econômi-
ca para o programa Renda 
Família, que foi orçado em 
0,69% do orçamento muni-
cipal de 2021.

“Eu sempre cuidei das 
pessoas em todas as minhas 
gestões e é justamente isso 
que nós vamos fazer em 
Goiânia. Esses programas de 
assistência são importantís-
simos para que as famílias 
possam se manter quando 
acabar o auxílio emergen-

cial do Governo Federal e 
também vai trazer uma con-
tribuição importante para a 
economia da cidade”, explica 
Maguito Vilela. 

Em Goiás, a injeção do 
auxílio emergencial do Go-
verno Federal impactou po-
sitivamente o PIB do estado 
em 2,6%, acima da média 
nacional de 2,5%, conforme 
estudo realizado pela Uni-
versidade Federal de Per-
nambuco (UFPE).

Reprodução

O Serviço Social da In-
dústria da Construção no 
Estado de Goiás (Seconci 
Goiás), em parceria com 
o Hemolabor, se mobiliza 
para incentivar trabalhado-
res da saúde que já tiveram 
a covid-19 a fazer doação 
de plasma convalescente, 
parte líquida do sangue 
coletado em quem já ad-
quiriu o novo coronavírus. 

Segundo a assistente 
social do Seconci Goiás, 
Joicy Lopes, a campanha 
Seconci em Prol da Vida/
Doação de Plasma surgiu 
com o objetivo de sensibi-
lizar empresas da constru-
ção civil para incentivar os 
colaboradores a doar plas-
ma e salvar vidas de pesso-
as que apresentam sinais 
de gravidade da doença. 
“A entidade é incentivado-
ra e intermediadora entre 
as empresas associadas 
e o Hemolabor. Estamos 
realizando uma campa-
nha de divulgação da ação 
no intuito de mobilizar e 
orientar cada empresa e 
seus colaboradores para 
obtenção do maior núme-
ro de adeptos à iniciativa.”, 
destaca a assistente social. 

De acordo com o pre-
sidente do Seconci Goiás, 
Yuri Vaz de Paula, as cam-
panhas de doações fazem 
parte de um conjunto de 
ações já desenvolvidas 
pela entidade para ajudar 
a sociedade em momen-
tos de dificuldade. “Já 
fizemos neste ano uma 
campanha de doação de 
sangue em um momento 
em que os estoques esta-
vam mais baixos por conta 
da pandemia e a iniciativa 
para a doação de plasma 
nasceu como uma pre-
ocupação de todo setor 
da construção em ajudar 
quem está em tratamento 
da covid-19”, destaca. 

 Para fazer as doações, 
os interessados devem 
primeiramente compa-
recer à triagem na sede 
do Hemolabor, no Setor 
Aeroporto, sem agenda-
mento prévio.

A Polícia Federal de-
flagrou nesta quarta-feira 
(14/10) a Operação Certa-
me. A ação prevê apurar 
fraude em concurso público 
de assessor jurídico da Com-
panhia de Saneamento de 
Goiás (Saneago). Cerca de 20 
policiais federais estão cum-
prindo 3 mandados de busca 
e apreensão, expedidos pela 
5ª Vara Federal. 

 As investigações inicia-
ram após denúncia da Reito-
ria da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), de suspeita 
de fraude no concurso do 
ano de 2018, realizado pelo 
Centro de Seleção da UFG. 
Segundo a PF, ficou constata-
do que dois candidatos apre-
sentaram respostas perfeita-
mente idênticas ao gabarito 
oficial da prova discursiva, o 

eu teria levantado suspeitas 
da comissão responsável 
pela temática em questão.  

São alvos desta fase da 
operação dois candidatos 
aprovados e o coordena-
dor do concurso à época. 
O crime em apuração é 
o de fraude em certame 
de interesse pública, com 
pena máxima de 4 anos 
de reclusão e multa.

Maguito Vilela defende isenção de 
IPTU e auxílio a famílias desempregadas
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O governador Ronaldo 
Caiado lança nesta 
quinta-feira (15/10), 

Dia do Professor, o Equipar 
e a segunda etapa do Refor-
mar Goiás, dois programas 
voltados para reformas e 
aquisição de equipamentos 
em escolas estaduais, e ain-
da anuncia uma ajuda de 
custo que será liberada a to-
dos os servidores da Secre-
taria Estadual de Educação 
(Seduc), em dezembro próx-
imo. A solenidade será na 
sede da Seduc, às 9h, com 
a participação da secretária 
Fátima Gavioli.

Com o programa Equi-
par, o Governo de Goiás, por 
meio da Seduc, destinará 
uma verba específica para 
cada escola adquirir, de for-
ma direta e descentralizada, 
equipamentos como móveis, 
fogões e computadores. O 
objetivo é acelerar o pro-
cesso de compra e atender 
necessidades específicas de 
cada unidade.

Nesta primeira fase do 
programa, será investido um 
total de R$ 23,4 milhões cont-

emplando os 148 Centros 
de Ensino em Período Inte-
gral (Cepi). Cada escola em 
tempo integral irá receber 
R$ 157.500,00, recurso que 
pode ainda ser empregado 

na contratação de serviços 
de manutenção de computa-
dores, desinsetização e hi-
gienização da unidade.

Já o Reformar Goiás, lança-
do em dezembro de 2019, 

entra em sua segunda etapa 
com um investimento total de 
R$ 29,9 milhões. Nesta fase, 
cada uma das 936 escolas 
estaduais irá receber R$ 32 
mil para pequenas obras em 

cozinhas e banheiros. Se a uni-
dade já reformou essas áreas, 
o valor poderá ser utilizado 
em outros serviços, como na 
substituição de janelas, reves-
timento e piso, desde que não 

requeiram Anotação de Re-
sponsabilidade Técnica (ART).

Na solenidade, o governa-
dor também anuncia o inves-
timento de R$ 100 milhões 
para a liberação de uma ajuda 
de custo a todos servidores da 
rede estadual de ensino. Efe-
tivos, comissionados e contra-
tos temporários vão receber, 
em dezembro, um valor pro-
porcional aos meses trabalha-
dos em 2020 e à carga horária 
de cada um. É uma forma de o 
Governo de Goiás reconhecer 
e valorizar os profissionais da 
educação, que tiveram cus-
tos extras com aquisição de 
equipamento e aumento do 
usos de dados de internet 
durante o regime de aulas 
não presenciais, em razão da 
pandemia da Covid-19.

No evento, que terá 
transmissão ao vivo nas re-
des sociais (Facebook.com/
Ronaldo Caiado e Facebook.
com/Governo de Goiás), 
serão adotadas todas as 
medidas de prevenção ao 
coronavírus, como distan-
ciamento social e uso obri-
gatório de máscaras.

Em conversa com apoia-
dores, o presidente Jair Bol-
sonaro pediu nesta quarta-
-feira, 14, que a população 
valorize o voto nas eleições 
municipais deste ano e refor-
çou sua posição contra can-
didatos do PT. Acompanha-
do do ex-líder do governo 
na Câmara, deputado Victor 

Hugo (PSL-GO), o presidente 
comentou a situação do mu-
nicípio de Anápolis (GO) e 
afirmou que “jamais” votaria 
em um candidato petista.

“O passado recente acon-
teceu há pouco tempo. O 
que é que esse partido (PT) 
fez pelo Brasil? Vão querer 
eleger prefeitos por aí? Eu 

não sou eleitor de Anápolis, 
mas, se fosse, eu não votaria 
no PT. O que eu posso falar 
para vocês é isso”, afirmou 
para um grupo de pessoas 
em frente ao Palácio da Al-
vorada, recebendo palmas 
pela fala.

“Agora parece que o País 
quer regredir, voltar ao pas-

sado. É olhar a Venezuela, 
olhar a Argentina, pô. Pelo 
amor de Deus, valorize seu 
voto. Desconheço os candi-
datos lá em Anápolis, mas 
jamais votaria em um candi-
dato do PT”, reforçou.

O assunto das eleições 
municipais, marcadas para 
novembro, foi introduzido 

por um apoiador não iden-
tificado que perguntou as 
chances do partido de es-
querda conquistar muitas 
prefeituras neste ano. “Olha, 
o povo tem que escolher seu 
destino. Olha o destino que 
o povo escolheu na Argenti-
na”, respondeu Bolsonaro.

O chefe do Executivo en-

tão perguntou para Victor 
Hugo se o PT poderia sair vi-
torioso em municípios gran-
des do Goiás. “Estou muito 
preocupado com Anápolis, 
uma cidade importantíssima 
para o Brasil, não só para o 
Goiás. A gente não pode per-
der de maneira alguma para 
o PT”, disse o deputado.

Reprodução

Bolsonaro fala sobre eleições em Anápolis: “Se fosse eu, não votaria no PT”

No Dia do Professor, governador anuncia 
ajuda de custo para servidores da educação
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Por causa da pande-
mia do novo corona-
vírus, uma série de 

protocolos de segurança 
serão adotados pela Justi-
ça Eleitoral no primeiro e 
no segundo turno das elei-
ções municipais nos dias 
15 e 29 de novembro, res-
pectivamente. Elaborado 
por uma equipe de espe-
cialistas dos hospitais Al-
bert Einstein, Sírio-Libanês 
e por técnicos da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
consultados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), o 
plano de segurança sani-
tária para as eleições mu-
nicipais de 2020 é focado 
em duas frentes: mesários 
e eleitor. Cartazes ilustrati-
vos com o passo a passo da 
votação serão fixados nas 
seções eleitorais.

Eleitores
Horário de votação am-

pliado: 7h da manhã até as 
17h. Até as 10h será prefe-
rencial para maiores de 60 
anos. Máscaras: uso obri-
gatório, sem ela o eleitor 
não poderá votar. Caso seja 
necessário, o mesário pode 

pedir que o eleitor se afaste 
e abaixe a máscara para con-
ferir a foto na identidade. 

Distanciamento: será 
exigido mínimo de 1 metro. 
Comida: não será permiti-
do comer ou beber nada na 
fila de espera. A medida é 
para evitar que as pessoas 
tirem a máscara.

Álcool em gel: será dis-
tribuído em todas seções 
para que os eleitores lim-
pem as mãos antes e de-
pois da votação.

Caneta: o TSE recomenda 
que os eleitores levem sua pró-
pria caneta para assinar pre-
sença no caderno de votação.

Mesários receberão más-
caras e terão que trocá-las a 
cada quatro horas, usar álcool 
e uma proteção facial de ace-
tato (face shield), que terá de 
ser usada o tempo todo.

Covid-19
Tanto mesários quanto 

eleitores que estiverem com 
sintomas da covid-19 no dia 
do pleito não devem com-
parecer ao local de votação. 
Posteriormente, a ausência 
poderá ser justificada na Jus-
tiça Eleitoral.

Conheça as medidas de segurança 
contra covid-19 para o dia da votação



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

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 what-
sapp: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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
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

Veículos
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-------------------------------
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
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 so-
cial, armários embutidos 
ótimo acabamento e es-
trutura 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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

-------------------------------
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, 
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 
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 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

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.
-------------------------------
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 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
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 
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 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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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

-------------------------------
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 so-
cial, armários embutidos 
ótimo acabamento e es-
trutura 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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

-------------------------------
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, 
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 
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 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

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.
-------------------------------
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 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
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 
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 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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 15 de Outubro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Reprodução

Quem é vivo sempre apa-
rece, não é mesmo? A emis-
sora norte-americana Sho-
wtime anunciou que a série 
Dexter terá novos episódios.

Ao todo, serão 10 ca-
pítulos. Ainda não há de-
talhes do roteiro, mas 
sabe-se que a história con-
tinuará de onde a última 
temporada da série terminou.

Michael C. Hall retorna 
como protagonista e Clyde 
Phillips, como showrunner.

As filmagens dos novos 
episódios de Dexter co-
meçam em 2021.

Você se lembra de Dexter?
Originalmente exibida 

entre 2006 e 2013, Dexter 
acompanha um analista fo-
rense da Polícia de Miami 
que, secretamente, é um 
assassino em série. Para “ali-

viar” os crimes que comete, 
ele escolhe matar apenas 
criminosos que não foram 
condenados pela Justiça.

A trama é baseada em 
uma série de livros do au-
tor Jeff Lindsay. Embora a 
primeira temporada seja 
bem fiel à obra do escri-
tor, os arcos posteriores 
se distanciaram e criaram 
um caminho próprio.

Em oito temporadas, a 
produção abocanhou quatro 
Emmy Awards, dois Globos 
de Ouro, três Satellite Awar-
ds e um SAG Awards – prê-
mio do Sindicato dos Atores.

Caso você queira ma-
ratonar a série até a che-
gada dos novos episódios, 
todas as temporadas de 
Dexter estão disponíveis 
para streaming na Ama-
zon Video e na Globoplay.

O fim do relacionamen-
to de Gusttavo Lima e 
Andressa Suita ainda 

continua dando o que falar 
nesta quarta-feira, 14. Na úl-
tima terça-feira, 13, Andressa 
foi até as redes para desaba-
far e falar sobre como estava 
se sentindo após o termino 
com o sertanejo. Ele, por sua 
vez, fez algumas publicações, 
sendo uma delas  com um ví-
deo contando um pouco mais 
de sua visão sobre o final da 
história com Suita.

O texto copiado
Dentre as publicações fei-

tas pelo cantor sobre o tér-
mino do relacionamento, ele 
teria copiado um texto pronto 
da internet e acrescentado al-
gumas coisinhas a mais para 
fazer com que seus seguidores 
refletissem sobre o ocorrido.

“Questione o que não está 
bom, arrume, modifique. Não 
tenha medo de ser sincero 
com você e com todos, dê um 
passo atrás se for preciso, não 
tenha medo de recomeçar”, 
publicou Gusttavo.

Ao buscar na internet,  é 
possível encontrar o tex-
to com algumas palavras a 
mais: “Pergunte a si mesmo 
se está feliz. Questione o que 
não está bom, arrume, mo-
difique. Não tenha medo de 
ser sincero com você, de dar 
um passo atrás se for preci-
so, de recomeçar. A evolução 
que tanto procura pode es-
tar presa na sua própria re-
sistência”. O autor do texto 
sequer é citado pelo artista.

Em um outro momento, o 
cantor publicou outra frase co-
piada da web. “Vai doer, mas 
é preciso. Olhe no espelho e 
seja sincero com você, diga, 
em alto e bom som, o que sen-
te na alma e no coração. Per-
gunte a si mesmo se está feliz”.

Agora a  frase completa 
na internet fala: “Vai doer, 

mas é preciso. Olhe para o es-
pelho e seja sincero com você, 
diga, em alto e bom som, o que 
sente na alma e no coração. 
Agora olhe ao seu redor e fale 
o que vê. Tudo o que você acre-
ditou era mesmo verdade? Se 
não for, aceite, siga em frente 
agora mesmo e não perca mais 
tempo enganando a si mesmo. 
E, se for verdade, continue 
usando esse mesmo reflexo na 
árdua estrada da vida.”

Versão de Andressa Suita
Depois da confirmação de 

término do casamento entre 
Gusttavo Lima e Andressa 
Suita, a modelo se pronun-
ciou pela primeira vez atra-
vés de seu Instagram na 
última terça-feira, 13, sobre 
como ela está se sentindo 
com toda a situação.

A modelo afirmou que foi 
pega de surpresa na solicita-
ção de divórcio do ex-marido 
durante uma madrugada, 
“sem nenhum motivo”.

“Oi, gente, eu precisava 

vir aqui falar um ‘oi’ com vocês, 
né? Mas foi necessário eu ficar 
um pouco distante para assimi-
lar tudo que estava acontecen-
do, tudo que está acontecen-
do. Assim como para vocês, pra 
mim também foi um choque”, 
disse a modelo.

A influenciadora digital 
ainda disse que até o último 
domingo, 4, a relação do ca-
sal está tudo bem e que ti-
nham acabado de chegar de 
uma viagem familiar.

“Na madrugada de do-
mingo pra segunda eu fui 
acordada, e comunicada, 
que não dava mais pra gen-
te continuar como um casal. 
Sem qualquer queixa, sem 
nenhum motivo, e sem aber-
tura pra eu poder salvar o 
nosso casamento”, detalhou.

Versão de Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima 

também se manifestou em 
sua conta no Twitter, na úl-
tima terça-feira, 13, pela 
primeira vez após anunciar 

o término do seu casamen-
to com Andressa Suita. Na 
publicação, o sertanejo es-
creveu sobre sentimentos, 
mas não citou diretamente a 
separação.

Mais tarde, Gusttavo se 
manifestou em seu Insta-
gram, pela função stories da 
rede social. “Nada acontece 
de um dia para o outro. O ca-
samento pode ter acabado, 
mas a admiração, respeito e 
carinho continuam. Andres-
sa faz parte da minha vida, 
da minha história e do meu 
futuro. Ela é a mulher mais 
importante da minha vida 
porque ela é mãe dos meus 
filhos”, disse.

“Eu não estava feliz. Tentei 
de tudo para manter o casa-
mento. Não está sendo fácil. 
Separação gera sofrimento, 
somos seres humanos. O pior 
seria ser desonesto com ela e 
com meus filhos”, disse Gust-
tavo Lima. “Mais vale uma 
verdade dura do que uma 
mentira fofa”, falou.

Reprodução/Instagram

Gusttavo Lima copia texto 
para publicação sobre término

Dexter ganhará 
novos episódios 
sete anos após o fim


