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A indústria de Goiás continua em expansão. É o que aponta a Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta terça-feira (10/11): o setor industrial do Estado alcançou crescimento de 2,5% no 
último mês de setembro, ao ser considerado o período acumulado do ano de 2020 na comparação com o mesmo período de 2019. p3
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NETFLIX CONFIRMA 
2ª TEMPORADA DE 
BOM DIA VERONICA

Indústria de Goiás cresce 2,5% até 
setembro e fica em 1º lugar no País

iFood informará 
dados de cliente 
que chamou entre-
gador de macaco  p2

Projeto em Goiânia 
diz quando não 
será preciso usar 
máscara na rua  p2 p2

Governo de SP considera suicídio como 
causa provável da morte de voluntário
A Secretaria de Estado da Saúde considera que suicídio foi a causa 
provável da morte do voluntário da vacina Coronavac, de acordo com as 
informações disponíveis até o momento, conforme o Estadão apurou 

Presentes de 
Natal devem 
movimentar 
R$ 38 bilhões 
na economia 
brasileira  p4
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Nesta segunda-feira, 9, a 
Justiça de Goiás acatou a so-
licitação de quebra de sigilo 
de todos os dados da usuá-
ria do iFood que chamou um 
entregador de macaco, em 
Goiânia, há 15 dias. O pedi-
do de informações foi feito 
pela Polícia Civil, para que 
possa dar continuidade à in-
vestigação do crime.

Em nota, o iFood in-
formou que recebeu a or-
dem judicial na tarde desta 

segunda-feira e enviará as 
informações disponíveis 
dentro do prazo requerido. 
A usuária já foi banida da 
plataforma.

A Polícia Civil informou, 
em nota, que a decisão do 
Judiciário tem caráter sigiloso 
e urgente. A corporação com-
pletou que a “Delegacia Esta-
dual de Repressão a Crimes 
Cibernéticos (Dercc) aguarda 
o fornecimento dos dados re-
queridos nos próximos dias”.

O prefeito Iris Rezen-
de (MDB) inaugura, nesta 
sexta-feira (13), o primei-
ro hospital público veteri-
nário do Centro-Oeste. O 
Centro de Saúde e Bem-
-Estar Animal de Goiânia 
fica no jardim Balneário 
Meia Ponte. “Inaugurar o 
Hospital Municipal Vete-
rinário é motivo de muito 
orgulho para mim”, afirma. 
“Vamos instalar aqui um 
verdadeiro centro de refe-
rência com diversos profis-

sionais e atendimento de 
qualidade.”

Segundo o prefeito, a ca-
pital precisava de um local 
para cuidar desses animais 
que não têm alguém que 
possa oferecer tratamentos 
pagos. Inclusive, em visto-
ria feita às obras, no último 
mês, ele também disse que 
faltava em Goiânia uma es-
trutura como desta unida-
de, “uma vez que a popu-
lação goianiense tem amor 
pelos animais”.

Iris também disse, à 
época, que as pessoas que 
não tinham condições de 
pagar um veterinário não 
conseguiam tratar seus bi-
chos de estimação. “Essa 
estrutura vai dar susten-
tação ao amor que nós 
temos pelos animais”, ga-
rantiu. O projeto pela cria-
ção do centro foi proposto 
pelo vereador Zander Fá-
bio (Patriota) e sancionado 
pelo prefeito em setembro 
de 2018.

Governo de 
SP considera 
suicídio como 
causa provável 
da morte de 
voluntário

iFood deve informar 
dados de cliente que 
chamou entregador de macaco

Goiânia inaugura primeiro hospital público veterinário do Centro-Oeste

Polícia Militar prende 
traficantes de drogas em Goianira
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Para sanar as dúvidas 
sobre a obrigatorieda-
de do uso ou não de 

máscara dentro dos veículos 
durante a pandemia do novo 
coronavírus, o vereador por 
Goiânia Welington Peixoto 
(DEM) propôs, nesta terça-
-feira (10), um projeto que 
regula a situação. De acor-
do com o texto, indivíduos e 
seus familiares de convivên-
cia que estejam em carros 
particulares estão dispensa-
dos do uso. Contudo, a obri-
gatoriedade se aplica a todo 
cidadão em transporte cole-
tivo, por aplicativos ou táxis.

“Estou deixando bem 
explícito que carros particu-
lares não entram. Isso vale 
enquanto perdurar a pan-
demia”, afirmou Welington. 

Antes de ir à plenário, o tex-
to segue para a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara.

Este projeto, vale desta-
car, altera já sancionada lei 
que obriga o uso de más-
cara ao cidadão que esteja 
fora de sua residência, sob 
pena de multa em caso de 
descumprimento.

Na matéria aprovada na 
última semana – também 
proposta por Peixoto, que é 
líder do governo Iris na Câ-
mara – quem for flagrado 
fora de sua residência sem 
o equipamento será multa-
do em R$ 110. No caso de 
empresas, a multa é de R$ 
1.045 e cassação do alvará 
de funcionamento na ter-
ceira infração.

Reprodução

A Secretaria de Estado 
da Saúde considera que 
suicídio foi a causa prová-
vel da morte do voluntá-
rio da vacina Coronavac, 
de acordo com as infor-
mações disponíveis até o 
momento, conforme o Es-
tadão apurou com fontes 
da pasta. A informação foi 
confirmada também por 
outras pessoas familiariza-
das com o caso. A morte 
ocorrida durante a fase 
três dos ensaios clínicos 
foi o motivo que levou a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) a 
suspender os testes.

De acordo com o gover-
no do Estado, é “impossível” 
que o fato esteja relaciona-
do com a vacina. A Anvisa 
suspendeu na noite desta 
segunda-feira, 9, os testes 
clínicos com a vacina contra 
o coronavírus Sars-COV-2 
alegar a ocorrência de um 
“evento adverso grave” com 
um dos voluntários.

No final desta manhã, 
após uma reunião com os 
técnicos da agência regula-
dora, os responsáveis pelos 
testes em São Paulo dis-
seram que uma coisa não 
estava relacionada à outra. 
“O evento adverso foi ana-
lisado e não teve relação 
com a vacina. E essa infor-
mação está de posse da An-
visa desde o dia 6”, afirmou 
Dimas Covas, presidente do 
Instituto Butantan.

Durante a entrevista co-
letiva, Covas não confirmou 
que se tratava de uma mor-
te nem disse o que seria o 
tal “evento adverso grave”, 
mas afirmou por diversas 
vezes que não teria sido 
provocado pela vacina. Ele 
e demais membros do go-
verno estadual afirmaram 
estar chocados e indigna-
dos com a decisão da An-
visa em paralisar o estudo.

“Não seria mais justo, 
mais ético, mais compreen-
sível marcar a reunião para 
discutir isso?”, questionou, 
após dizer que foi informa-
do da decisão por e-mail , 
apenas 20 minutos antes de 
a notícia ter sido divulgada 
pela imprensa, por onde ele 
disse ter sido informado. 

Na manhã desta terça-
-feira, 10, a Polícia Militar, 
por meio da equipe do 
TOR – 1º BPMRv, durante 
pelo Setor Cora Coralina, 
em Goianira, encontrou 
um indivíduo saindo de sua 
casa. Ao reparar a equipe, 
os policiais relataram que 
demonstrou nervosismo le-
vantando estado de suspei-
ção na equipe que decidiu 
realizar a abordagem.

Durante busca pessoal 

e domiciliar foram localiza-
das em posse do abordado 
três peças de maconha.  A 
corporação ele informou 
que havia recebido a droga 
de um motorista de apli-
cativo, que estava em um 
veículo Fox,  e que ainda 
estaria perto do local.

O veículo foi encontra-
do durante patrulhamen-
to na região. Nele foram 
achadas mais três peças 
de maconha. O motorista 

do carro afirmou que ha-
via buscado a droga no se-
tor Marialva. Nessa região 
foram apreendidas mais 
onze peças de maconha.

A polícia deu voz de 
prisão aos abordados 
que foram conduzidos, 
juntamente com o mate-
rial apreendido, à Dele-
gacia de Trindade, onde 
serão autuados com 
base no Artigo 33 da Lei 
11.343/2006.

Projeto em Goiânia diz quando não 
será preciso usar máscara na rua
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A indústria de Goiás 
continua em ex-
pansão. É o que 

aponta a Pesquisa Industrial 
Mensal (PIM) Regional, do 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), divul-
gada nesta terça-feira (10/11): 
o setor industrial do Estado 
alcançou crescimento de 2,5% 
no último mês de setembro, 
ao ser considerado o período 
acumulado do ano de 2020 
na comparação com o mesmo 
período de 2019.

Esse percentual coloca 
Goiás na primeira posição 
entre os Estados pesquisa-
dos pelo IBGE. Das 15 uni-
dades federativas avaliadas, 
apenas três apresentaram 
resultados positivos – os out-
ros dois são Rio de Janeiro 
(2,2%) e Pernambuco (1,8%). 
Considerado este mesmo 
período, o Brasil teve saldo 
negativo de -7,2%.

Além de driblar as difi-
culdades impostas pela pan-
demia da Covid-19 e continu-
ar a se expandir, levando em 
consideração os números 
de 2019, a indústria goiana, 
alavancada pelas ações do 
Governo de Goiás, tem apre-

sentado crescimento mês a 
mês em 2020. A pesquisa do 
IBGE ainda indicou que o se-
tor cresceu 3,4% no acumu-
lado dos últimos 12 meses, 
ficando na segundo posição 
nacional, só perdendo para o 
Rio de Janeiro, que teve cres-
cimento de 3,6%. Nessa va-

riação, o Brasil sofreu retração 
de 5,5% da sua indústria.

O governador Ronaldo Cai-
ado ressalta que o Estado fez 
o dever de casa no combate 
à pandemia. “Goiás deu con-
ta de fazer tudo: salvar vidas, 
com sua estrutura de saúde 
montada, e, hoje, os investi-

mentos estão chegando, com 
maior número de abertura de 
empresas, aumento na pro-
dução industrial”, pontua. “É 
aquilo que eu havia dito no 
início do mês de março: as-
sumimos medidas drásticas 
[como os decretos de qua-
rentena e distanciamento 

social] e estamos colhendo 
resultados”, avalia.

O secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços, Adoní-
dio Neto, disse que apesar 
das crises econômica e sa-
nitária, Goiás segue com 
resultados positivos. Ele 
lembra que na próxima se-

mana serão anunciadas no-
vas empresas que vão se 
instalar em território goiano, 
num trabalho incessante de 
buscar novos investimentos, 
gerar emprego e renda, além 
de promover o crescimento 
da indústria. “Estamos foca-
dos e atentos às movimen-
tações da economia no Brasil. 
Nosso trabalho de atração de 
empresas nacionais e estrang-
eiras mostra que estamos no 
caminho certo no fortaleci-
mento da nossa indústria”, 
comemora o secretário.

Goiás acelerado
Na variação compara-

tiva de setembro de 2020 
com setembro de 2019, a 
indústria goiana também 
apresentou crescimento de 
5,3%, o que coloca o Esta-
do na sétima posição. Já na 
comparação de setembro 
com agosto de 2020, o cres-
cimento foi de 0,4%.

Goiás vem galgando es-
paços de destaque da sua in-
dústria mês a mês. Em agosto, 
por exemplo, o crescimento 
foi de 1,8% no acumulado de 
2020 comparado com o mes-
mo período de 2019, o que 
levou Goiás a ocupar a segun-
da posição nacional naquele 
momento. Também de acor-
do com o IBGE, o crescimento 
da indústria no Estado foi de 
2,8 no acumulado de janeiro 
a agosto, o que à época deu a 
Goiás a segunda posição.

O Procon Goiás, superin-
tendência integrada à Secre-
taria de Segurança Pública 
do Estado (SSPGO), inicia os 
preparativos para a fiscaliza-
ção da Black Friday, que será 
comemorada no dia 27 de 
novembro. Tradicionalmen-
te, a data comercial inspira-
da nos Estados Unidos e que 
movimenta o comércio, é 
promovida na última sexta-

-feira do mês de novembro.
A maior preocupação do 

Procon Goiás é resguardar os 
direitos dos consumidores 
para assim coibir qualquer 
tipo de fraude. Por isso, o 
órgão trabalha com foco na 
prevenção e orientação.

Neste primeiro momento, 
equipes estão nas ruas e per-
correm várias lojas de redes 
varejistas em Goiânia e em 

Aparecida de Goiânia que já 
anunciaram as promoções 
para fazer o levantamento de 
preços dos produtos ofertados.

Sites
Além das lojas físicas, os 

anúncios publicados em 
sites também estão sendo 
monitorados pelos fiscais 
do Procon Goiás e serão 
comparados com as pro-

moções praticadas no dia 
27 de novembro.

Planilhas de preço
Após serem coletados in 

loco, os preços serão disponibi-
lizados, no site do órgão, na pró-
xima segunda-feira (16/11) no 
formato de planilhas em PDF.

Os arquivos servirão de 
base para que os consumi-
dores possam comparar os 

preços praticados no dia 27 
de novembro e, se for cons-
tatada elevação de preço em 
relação ao que foi consulta-
do anteriormente, o Procon 
Goiás deverá ser acionado 
para autuar o estabeleci-
mento imediatamente.

Outra pesquisa de pre-
ços que poderá ser utiliza-
da como parâmetro para 
efeitos de comparação, por 

parte dos consumidores, é o 
levantamento direcionado à 
Semana Brasil, uma vez que 
foi realizado recentemen-
te (no mês de setembro) e 
abrange, ao todo, 82 esta-
belecimentos comerciais de 
Goiânia e Aparecida de Goi-
ânia. Foram pesquisados os 
preços de roupas, calçados, 
perfumes e eletroeletrôni-
cos entre outros.

Procon pesquisa preços no comércio para a Black Friday para evitar fraude

Reprodução

Indústria de Goiás cresce 2,5% até 
setembro e fica em 1º lugar no País
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Pesquisa divulgada pela 
CDL Goiânia mostra 
que o cenário de de-

semprego e de insegurança 
econômica trazida pela pan-
demia da Covid 19 deverá im-
pactar nas compras de Natal 
deste ano. O levantamento foi 
realizado em todas as capitais 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pela Offer Wise Pesquisas. 
Clique aqui e veja detalhes.

Segundo os dados, 54% 
dos consumidores devem 
presentear alguém no Natal 
deste ano. O número repre-
senta uma queda de 22 pon-
tos percentuais em relação 
ao último ano, em que a 
intenção de compra era de 
77%. Estima-se que 86 mi-
lhões de pessoas devam ir 
às compras, movimentando 
cerca de R$ 38,8 bilhões no 
setor de comércio e serviços. 
A cifra representa redução 
frente à sondagem do último 
ano, de R$ 60 bilhões. 

Para aqueles quem não 
pretende presentear este ano, 
a principal justificativa é o fato 
de estarem desempregados 
(24%) e não terem dinheiro 
(22%). De acordo com a pes-
quisa, 23% dos consumidores 

ainda não decidiram se vão 
adquirir presentes e 22% de-
clararam não terem a inten-
ção de presentear terceiros. 

 Para o presidente da CDL 
Goiânia, Geovar Pereira, as 
vendas de fim de ano, espe-
cialmente no Natal, melhor 
período para o comércio, 
a pesquisa apresenta uma 
estimativa abaixo dos nú-
meros de 2019, que já era 
esperado diante do cená-
rio de pandemia, porém a 

expectativa ainda é muito 
boa. “Por um lado, teremos 
o encerramento do auxí-
lio emergencial, por outro 
lado haverá o pagamento 
do 13º salário; no início de 
dezembro, teremos tam-
bém a liberação do saque 
de aniversário do FGTS dos 
nascidos em dezembro, 
além do crescimento na ge-
ração de empregos e tudo 
isso irá influenciar positiva-
mente”, analisa.  

 Perfil
Os mais lembrados na 

hora de presentear serão 
os filhos/filhas (59%), o 
cônjuge (45%) e as mães 
(45%), sendo que o presen-
te mais caro será destinado 
aos filhos/filhas (27%). En-
tre os entrevistados, 25% 
pretendem comprar até 
dois presentes, e 33% entre 
três e quatro presentes. Em 
média, os entrevistados de-
vem comprar 3,6 itens. 

Os produtos mais busca-
dos por quem vai presentear 
são roupas (57%), brinquedos 
em geral (38%), perfumes e 
outros cosméticos (31%), e 
calçados (31%). O ticket médio 
– ou seja, o valor a ser inves-
tido pelo consumidor em cada 
presente – será de R$ 108,78. 

A pandemia foi responsável 
pela mudança de diversos há-
bitos dos brasileiros. É o caso 
das compras on-line, que já 
vinham ganhando espaço há 

alguns anos, e se intensifica-
ram de forma expressiva nos 
últimos meses. Dessa forma, 
o local preferido para reali-
zar as compras de Natal será 
justamente a internet/lojas 
online (47%). Em seguida apa-
recem as lojas de departamen-
to (40%), o shopping center 
(34%) e as lojas de rua (26%). 

“A pandemia levou os con-
sumidores a explorarem novas 
formas de compra. Isto reforça 
a necessidade dos lojistas bus-
carem recursos de aproxima-
ção com os consumidores para 
atendê-los de forma virtual. 
Mesmo o pequeno varejista, 
que não possui um site de e-
-commerce, pode utilizar o 
Whatsapp e as redes sociais 
para impulsionar suas vendas”, 
afirma o presidente da CDL. 

 De acordo com os entre-
vistados que farão compras 
on-line, os canais da internet 
preferidos são os sites (78%), 
principalmente os de lojas va-
rejistas nacionais (75%), os de 
compra e venda de produtos 
novos ou usados (42%) e os 
internacionais (31%). Além 
dos sites, os entrevistados 
citaram os aplicativos (63%), 
Instagram (19%), Whatsapp 
(18%) e Facebook (14%). 

Divulgação

Presentes de Natal devem movimentar 
R$ 38 bilhões na economia brasileira



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

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-
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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), 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
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
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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-
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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), 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
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
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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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Divulgação/Multishow

A Globo vai transfor-
mar o programa “220 
Volts”, apresentado por 
Paulo Gustavo no Mul-
tishow, em especial de fim 
de ano em sua rede de TV 
aberta. A versão especial 
terá como tema as festas 
de Natal e Ano Novo.

Lançado em 2011, o 220 
Volts é apresentado em 
palco de teatro em que os 
personagens criados pelo 
comediante abordam situa-
ções inusitadas, constrange-
doras e cômicas do cotidia-
no, combinando stand-up, 

entrevistas e esquetes.
O programa deve contar 

como os personagens mais 
famosos de Paulo Gustavo, 
como a Senhora dos Ab-
surdos e a Dona Hermínia, 
estrela da franquia “Minha 
Mãe É uma Peça”.

A versão de “220 Volts” 
da Globo vai ao ar no dia 
22 de dezembro, depois do 
tradicional especial de fim 
de ano de Roberto Carlos, 
que em 2020 será uma re-
prise da apresentação do 
cantor em Jerusalém, junto 
com conteúdo inédito.

Após o sucesso de pú-
blico e crítica, a sé-
rie policial brasilei-

ra Bom Dia, Verônica teve 
confirmada a sua segunda 
temporada pela Netflix. 
Uma adaptação do livro 
homônimo da criminóloga 
Ilana Casoy e do escritor 
Raphael Montes, a produ-
ção mostrou, na primeira 
temporada, uma caçada a 
um serial killer.

Nessa corrida contra o 
relógio, Verônica (Tainá 
Müller), escrivã da Delega-
cia de Homicídios de São 
Paulo, parte em uma caça-
da arriscada e enigmática. 
Com direção de José Hen-
rique Fonseca, a trama é 

recheada de mistério, com 
um ritmo que prende o 
público do começo ao fim. 
Com atuações marcantes, 
a série revela situações do 
cotidiano brasileiro, como 
é o caso da violência do-
méstica.

Raphael Montes, autor 
do livro homônimo, criador 
e roteirista da série, disse: 
“é emocionante ver o pú-
blico abraçar uma série de 
suspense que dá voz a te-
mas tão importantes e atu-
ais. Quando uma história 
nasce da literatura e chega 
a milhões de pessoas atra-
vés do trabalho incrível de 
uma equipe, o sentimento 
de realização é enorme. 

Como criador da série, eu 
espero que a história de Ve-
rônica chegue a mais e mais 
pessoas. E posso adiantar 
que, na segunda tempora-
da, Verô vai enfrentar um 
vilão ainda mais cruel do 
que Brandão”.

Ilana Casoy, autora do 
livro homônimo e roteirista 
da série, também se mani-
festou: “vem aí a segunda 
temporada de ‘Bom dia, 
Verônica’! As verônicas que 
vivem dentro de mim estão 
emocionadas por poderem 
contar suas histórias. As ve-
rônicas que vivem fora de 
mim agora tem voz”, disse.

“Minha felicidade é 
imensa de saber que a nos-

sa série tocou as pessoas, 
que gerou tantos debates 
e que o pessoal pede para 
ver a continuação da traje-
tória de Verônica”, afirmou 
Tainá Müller. “Não vejo 
a hora de já entrar de ca-
beça e coração, com todo 
o meu ser, nessa segunda 
temporada.

Avante, Verônica!” José 
Henrique Fonseca, diretor-
-geral da série, disse estar 
“muito feliz em fazer essa 
segunda temporada, pois 
essa série, além de todos 
os temas que chamaram a 
atenção dos espectadores, 
trata também de uma mu-
lher libertária em busca da 
verdade e de seu desejo”. 

Reprodução/Instagram

Netflix confirma que ‘Bom Dia, 
Verônica’ terá segunda temporada

220 Volts: Programa de 
Paulo Gustavo vai virar 
especial de fim de ano


