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Está em vigo a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que restabelece os prazos para a regularização das carteiras nacionais de 
Habilitação (CNHs) vencidas. Segundo a nova resolução, os documentos de habilitação vencidos em 2020 ganharam um ano de validade. p2
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Está em vigor, a partir desta terça-feira (1º/12), a resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) que restabelece os prazos para a regula-
rização das carteiras nacionais de Habilitação (CNHs) vencidas.
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Em operação que aconte-
ceu nesta terça-feira, a Polí-
cia Civil de Goiás apreendeu 
3,5 mil garrafas de cerveja 
falsificada supermercados 
de Goiânia. Os estabeleci-
mentos ficam no setor Mo-
rais e Jardim Presidente, 
em Goiânia. As garrafas es-
tampavam rótulos da marca 
Amstel, de renome do mer-
cado internacional.

Os mandados de busca 
e apreensão foram cumpri-
dos por agentes da Delega-
cia Estadual de Repressão a 
Crimes contra o Consumi-

dor (Decon). A Decon está 
sob comando do delegado 
Frederico Maciel. O pro-
prietário dos supermerca-
dos responderá pela práti-
ca de crime contra a saúde 
pública, previsto no artigo 
272 do Código Penal, cuja 
pena máxima é de 8 anos 
de reclusão e multa.

Os gerentes dos super-
mercados foram encaminha-
dos à Decon na tarde desta 
terça. Todos foram ouvidos 
no inquérito policial. O ma-
terial apreendido será enca-
minhado para perícia.

Prefeitura de 
Goiânia lança 
revista que 
conta histórias 
de superação 
de mulheres 
com deficiência

Polícia encontra 3,5 mil garra-
fas de cerveja falsificada em 
supermercados de Goiânia

Carteira de habilitação vencidas em 
2020 terão um ano a mais de validade
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O governador Ronaldo 
Caiado participou 
nesta terça-feira 

(1º/12) da sessão solene re-
alizada pela Assembleia Le-
gislativa do Estado de Goiás, 
em homenagem à trajetória 
do prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, que anunciou sua 
aposentadoria política pou-
co antes do início do proces-
so eleitoral deste ano. “Iris 
tem uma trajetória que, in-
discutivelmente, passa a ser 
referência para todos nós”, 
ressaltou Caiado durante 
pronunciamento.

 “Dentro do simbolismo 
de um livro de recordes, 
vossa excelência rompeu to-
dos eles, seja no tempo de 
política, na capacidade de 
gestão e, ao mesmo tempo, 
na de se emocionar sem que 
a dureza da vida lhe tivesse 
tirado essa sensibilidade”, 
prosseguiu o governador. 

Com a presença de auto-
ridades estaduais e de ou-
tras unidades federativas, 
Iris recebeu, por iniciativa do 
presidente Lissauer Vieira, 
um certificado de reconheci-
mento público pelo trabalho 
desenvolvido em prol do Es-
tado e da capital ao longo de 
mais de 60 anos.

Sobre o perfil de Iris Re-
zende Machado e o fato de 
ter sobrevivido às intempé-
ries do país durante 62 anos, 
Caiado foi direto: “O homem 
só sobrevive na atividade 

pública se tem a capacidade 
de se aproximar e conviver 
com o povo, não sendo po-
lítico de gabinete”.

Enquanto a maior auto-
ridade goiana discursava na 
tribuna do Plenário, a câme-
ra da TV Assembleia deu um 
close no rosto do homenage-
ado. Até pra quem não assis-
tiu a tudo presencialmente, 
era possível perceber a res-
piração mais ofegante do ho-
mem que, coincidentemente 
ou não, completa em 22 de 
dezembro os mesmos 87 

anos da cidade que ajudou 
a construir quando para cá 
veio, aos 15 anos de idade, 
saído da “roça”, como cos-
tuma repetir. 

“Eu tive um entendimen-
to desde cedo de que a mi-
nha presença na política 
era uma missão que Deus 
colocava nas minhas mãos e 
que, por isso, tinha que ser 
exemplar”, pontuou o atual 
prefeito, ao relatar que, em 
duas oportunidades, deso-
bedeceu ao pai, que pedia 
para ele deixar a vida pública 

para trabalhar com os negó-
cios da família.

De acordo com Caiado, 
uma cena da primeira cam-
panha em que participou ao 
lado de Iris não lhe sai da ca-
beça. Eles estavam atrasados 
para um compromisso, entre 
uma cidade e outra, quando, 
de repente, o atual prefeito 
de Goiânia pediu para o mo-
torista parar a caminhonete 
em que estavam, pois tinha 
visto três crianças, com cerca 
de três anos, pouco vestidas, 
chupando mangas. 

 “Ele foi lá no banco de 
trás [do carro], pegou todo 
o lanche nosso, desceu da 
caminhonete, serviu às três 
crianças, voltou e continua-
mos a viagem. Iris me mos-
trou que a meta de poder era 
secundária ante a um gesto de 
solidariedade às pessoas mais 
vulneráveis”, relembrou Caia-
do, enquanto Iris, emociona-
do e atento, acompanhava as 
palavras do orador.

Ainda durante o discurso, 
o governador citou outras 
etapas importantes da traje-
tória política de Iris Rezende, 
como os mutirões e a atu-
ação no cenário nacional, 
seja quando mobilizou o País 
com a campanha das “Diretas 
Já” ou quando foi ministro – 
da Agricultura e da Justiça. 
“Mostrou sua paixão por Goi-
ás, que a política no nosso Es-
tado tem que ter repercussão, 
representatividade e poder de 
decisão [em todo o território 
brasileiro]”, assinalou. 

O presidente Lissauer 
Vieira também deixou suas 
palavras de apreço. “A gran-
de escolha de Iris foi servir 
ao povo goiano com dedica-
ção e trabalho incansável. 
O exímio gestor público, 
político hábil e conciliador, 
o pai de família exemplar, 
cidadão correto e trabalha-
dor. Todas essas qualidades 
fazem dele a referência 
maior do patrimônio huma-
no do nosso Estado”.

Reprodução

Nesta quarta-feira, 
02, para marcar o Dia In-
ternacional das Pessoas 
com Deficiência, a Pre-
feitura de Goiânia lança 
a revista “Mulheres Em-
poderadas”. O projeto 
conta com a trajetória de 
10 mulheres que enfren-
tam desafios diários em 
busca de uma sociedade 
mais inclusiva e acessível. 
O evento será realizado 
na Estação Ferroviária, a 
partir das 9 horas.

Idealizado pela Secre-
taria Municipal de Direi-
tos Humanos e Políticas 
Afirmativas (SMDHPA), 
em parceria com a Secre-
taria Municipal de Polí-
ticas para as Mulheres 
(SMPM) e o GoiâniaPrev, 
o projeto relata histó-
rias de mulheres como 
a da professora Jandira 
Azevedo, deficiente vi-
sual que foi alfabetizada 
apenas aos 23 anos e que 
hoje, aos 62, se prepara 
para o iniciar o curso de 
doutorado. 

Para o secretário de 
Direitos Humanos de Goi-
ânia, Filemon Pereira, o 
projeto objetiva estimu-
lar o respeito à diversida-
de por meio de histórias de 
mulheres que conquista-
ram espaços importantes 
na sociedade mesmo com 
o preconceito, capacitis-
mo e das dificuldades de 
comunicação. “A revista 
apresenta histórias de mu-
lheres que, vestidas de co-
ragem e sorrisos, sempre 
lutaram para conquistar 
seus espaços como cidadãs 
e para construir suas pró-
prias identidades”, relata.

A revista faz parte do 
projeto “Mulheres por 
Direitos”, programa de-
senvolvido pela gestão do 
prefeito Iris Rezende, que 
busca conscientizar e ga-
rantir que os direitos das 
pessoas com deficiência e 
das mulheres sejam res-
peitados. Além do material 
editorial, o projeto realizou 
uma exposição fotográfica 
no Shopping Cerrado, pro-
duziu um curta metragem 
e fez diversas oficinas. 

Está em vigor, a partir 
desta terça-feira (1º/12), a 
resolução do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran) 
que restabelece os prazos 
para a regularização das 
carteiras nacionais de Habi-
litação (CNHs) vencidas.

 Segundo a nova resolu-
ção, os documentos de ha-
bilitação vencidos em 2020 
ganharam mais um ano de 
validade. Com isso, a reno-
vação das CNHs vencidas 
em 2020 ocorrerá de forma 
gradual, de acordo com um 

cronograma estabelecido 
no documento.

 A medida inclui tam-
bém a Autorização para 
Conduzir Ciclomotores 
(ACC) e a Permissão Para 
Dirigir (PPD), documento 
provisório utilizado no pri-
meiro ano de habilitação 
do condutor. Pelo texto, a 
renovação ocorrerá com 
base no mês de venci-
mento do documento.

 Ainda de acordo com 
a resolução, para fins de 
fiscalização, qualquer docu-

mento de habilitação venci-
do em 2020 deve ser aceito 
até o último dia do mês cor-
respondente em 2021.

 A medida, publicada 
no último dia 24, revogou 
uma portaria publicada 
em março pelo órgão, que 
suspendeu os prazos para 
a renovação das CNHs, 
aplicação de multas, 
transferência de veículo, 
registro e licenciamento 
de veículo novo, entre ou-
tros, em razão da pande-
mia do novo coronavírus.

“Referência para todos nós”, diz 
Caiado sobre trajetória política de Iris
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O governador Ronaldo 
Caiado defendeu, em 
solenidade realiza-

da na tarde desta terça-feira 
(1º/12), que o cooperativismo 
goiano precisa ser fortalecido 
e mais difundido e cumpri-
mentou o Sistema OCB/GO 
pelo esforço que tem realiza-
do para incentivar a criação 
de cooperativas em vários 
segmentos no Estado. O 
pronunciamento foi durante a 
assinatura de três protocolos 
de intenções pelo presiden-
te da OCB/GO, Luís Alberto 
Pereira, pelo governador e o 
secretário de Estado da Reto-
mada, César Augusto Moura, 
no Edifício Goiás Cooperativo. 

 A parceria objetiva reali-
zar diversas ações estratégi-
cas para impulsionar a reto-
mada da economia do Estado 
e terão como prioridade as 
regiões mais afetadas pela 
pandemia da covid-19 e os 
setores econômicos mais 
vulneráveis da sociedade. 
Luís Alberto Pereira afirmou 
ao governador que o coope-
rativismo está pronto para 
ser parceiro do Estado na 
retomada da economia, na 
geração de emprego e ren-

da e no desenvolvimento do 
Estado de Goiás. ”O coope-
rativismo tem a parceria em 
seu DNA. Nesse momento 
de dificuldades sanitárias, 
precisamos nos unir e o coo-
perativismo saber fazer isso 
como ninguém. Já fazemos 
esse esforço de gerar empre-
go e renda. Com as parcerias 

que estamos concretizando 
com o governo de Goiás, va-
mos multiplicar esses resul-
tados”, afirmou.

 O presidente do Sistema 
OCB/GO ainda comparou a 
atual crise sanitária no mun-
do com o nascimento do 
cooperativismo na Inglater-
ra, em 1844. “Naquela época 

a Revolução Industrial criou 
uma crise muito grande, com 
poucos empregos, salários 
baixos e os atravessadores 
cobrando muito das pessoas 
pelos alimentos. Foi quan-
do surgiu o cooperativismo. 
A partir desse movimento, 
hoje somos no mundo quase 
1,2 bilhão de pessoas e 280 

milhões empregos. No Bra-
sil, temos quase 7 mil coope-
rativas e 450 mil empregos. 
Em Goiás já temos 335 coope-
rativas, que geram quase 15 
mil empregos e têm cerca de 
300 mil cooperados, influen-
ciando cerca de 1 milhão de 
pessoas no Estado”, informou.

O governador Ronaldo Cai-

ado afirmou em seu pronunci-
amento que tem lutado para 
que a cultura do cooperati-
vismo se transforme em uma 
realidade no Estado e citou 
como exemplo vários países 
do mundo e Estados do Sul e 
Sudeste do Brasil. “No coope-
rativismo se exalta também a 
solidariedade, as ações con-
juntas para que o cidadão seja 
o beneficiário final. Durante 
muito tempo, como deputado 
parlamentar em cinco man-
datos e senador da Repúbli-
ca, todas as tentativas que 
fazíamos naquela época para 
tentar proteger o produtor 
rural desembocavam sempre 
na cooperativa. Não temos 
ferramenta melhor capaz de 
enfrentar os cartéis, as estru-
turas que tentam monopoli-
zar mercados”, frisou. 

 O governador informou 
que também é cooperado, da 
Cooperativa de Campinorte, 
no médio norte do Estado. “E 
a minha conta bancária tam-
bém é no Sicoob. Precisamos 
ter essa cultura cada vez mais 
divulgada pelo governo e o 
senhor, presidente Luís Alber-
to, pode contar com o nosso 
total apoio”, disse.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Comunicação, lançou 
nesta segunda-feira, 30, uma 
campanha de conscientização 
para estimular as mulheres 
a denunciarem casos de vio-
lência doméstica. O objetivo 

é demonstrar que existe no 
Estado uma rede de apoio às 
vítimas, que devem fazer a de-
núncia de seus agressores por 
meio do telefone 180 ou do 
aplicativo Goiás Seguro.

Dentre as ações imple-
mentadas pela Secretaria de 

Segurança Pública de Goiás 
(SSP-GO) relacionadas aos 
casos de violência contra mu-
lher estão o Alerta Maria da 
Penha, que funciona dentro 
do app Goiás Seguro, e pode 
ser baixado por celulares An-
droid e iOS; o fortalecimento 

da Patrulha Maria da Penha, 
da Polícia Militar (PM-GO); a 
ampliação das Delegacias Es-
pecializadas no Atendimento 
à Mulher (Deam’s); e a inau-
guração da Sala Lilás, de âm-
bito da Superintendência da 
Polícia Técnico-Científica, cria-

da para realização, de manei-
ra humanizada, de exames de 
corpo de delito em mulheres 
vítimas de agressão.

No âmbito da Seds, que 
também integra as ações 
práticas desenvolvidas 
com foco no fim da violên-

cia contra mulher, está o 
atendimento psicológico e 
orientação jurídica às mu-
lheres vítimas de violência. 
Implantado em março des-
te ano, já foram realizados 
281 atendimentos on-line e 
42 presenciais.

Reprodução

Governo de Goiás lança campanha contra violência doméstica

Cooperativismo vai ajudar a reativar 
economia de Goiás, diz Ronaldo Caiado
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O plano nacional de 
vacinação contra a 
covid-19 terá quatro 

fases. Em cada etapa serão 
atendidos determinados ti-
pos de públicos, escolhidos 
a partir do risco da evolução 
para quadros graves diante 
da infecção, da exposição ao 
vírus e de aspectos epide-
miológicos da manifestação 
da pandemia no país.

 A proposta preliminar foi 
discutida em reunião realiza-
da hoje (1º) com a participa-
ção do Ministério da Saúde 
e outras instituições, como 
a Fundação Oswaldo Cruz, o 
Instituto Butantan, o Instituto 
Tecnológico do Paraná e con-
selhos nacionais de secretá-
rios estaduais (Conass) e mu-
nicipais (Conasems) de saúde.

 A primeira fase terá 
como prioridade trabalha-
dores de saúde, pessoas de 
75 anos ou mais e idosos em 
instituições de longa perma-
nência (como asilos), bem 
como povos indígenas. Na 
segunda fase a imunização 
será focada nos idosos de 60 
a 74 anos. Pacientes a partir 
de 60 anos são considera-
dos grupo de risco pelo risco 
maior da contaminação evo-
luir para uma morte.

 Na terceira fase estarão 
pessoas com comorbidades, 
condições médicas que tam-
bém favorecem um agrava-

mento do quadro a partir da 
covid-19. Entre as doenças 
crônicas incluídas neste gru-
po estão as cardiopatias e 
doenças renais crônicas.

 A quarta fase vai focar em 
professores, forças de segu-
rança, trabalhadores do siste-
ma prisional e pessoas priva-
das de liberdade. O conjunto 
destes segmentos soma 109,5 
milhões de pessoas, que de-

verão receber, cada um, duas 
doses. No comunicado do Mi-
nistério sobre a reunião não 
há informações sobre o res-
tante da população.

 O Brasil já firmou acordo 
para compra de 100,4 mi-
lhões de doses com o con-
sórcio Oxford/Astrazeneca e 
42,5 milhões no âmbito do 
grupo Covax Facility, que re-
úne governos e empresas de 

diversos países.
 De acordo com o ministé-

rio, o planejamento apresen-
tado pode sofrer alterações 
no decorrer dos debates 
sobre o esforço de imuni-
zação contra a covid-19. Os 
representantes da pasta 
informaram durante a reu-
nião que estão negociando 
a aquisição de mais seringas 
e agulhas. O órgão está pro-

videnciando a aquisição de 
300 milhões de seringas no 
mercado nacional e 40 mi-
lhões no internacional.

 O Ministério da Saúde 
manteve reunião nas últi-
mas semanas com outros 
grupos desenvolvendo va-
cinas, como Pfizer e Bionte-
ch (EUA e Alemanha), Ins-
tituto Gamaleya (Rússia), 
Baharat Biontech (covaxin).

 Governo estaduais fir-
maram parcerias próprias, 
como o de São Paulo com 
Sinovac para a Coronavac 
e os governos do Paraná 
e da Bahia com o Instituto 
Gamaleya para a Sputinik 
V, mas não houve anún-
cio de planos específicos. 
Nenhuma destas vacinas 
obteve ainda a autorização 
da Anvisa.

Divulgação

Plano nacional de vacinação terá 4 fases



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 
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

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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

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

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

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

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

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

VALE DAS BRISAS Casa 
solteira, PVC, bom acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem 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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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, 
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 Proem 
vendas para oportunidade 
no setor imobiliário como 
consultor de negócios 
para atendimento a clien-
tes interno e externo. 

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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-------------------------------
ALUGUEL

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

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

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

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

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

VALE DAS BRISAS Casa 
solteira, PVC, bom acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem 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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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, 
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 Proem 
vendas para oportunidade 
no setor imobiliário como 
consultor de negócios 
para atendimento a clien-
tes interno e externo. 

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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Reprodução

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) sancionou 
na última segunda-feira 
(30) uma lei que institui 
o Dia do Heavy Metal em 
Goiás: 8 de junho. A escolha 
da data é uma homenagem 
ao cantor do gênero Andre 
Matos, que faleceu neste 
dia, em 2019, vítima de um 
infarto fulminante. O artista 
ficou conhecido à frente das 
bandas Shaman e Angra.

A lei, de autoria do de-
putado estadual Henrique 
Arantes (MDB), foi publi-
cada do Diário Oficial do 
Estado e já está valendo. 
Conforme lê-se, agora a 
data está no Calendário Cí-
vico, Cultural e Turístico do 
Estado. “[Ele] é considerado 
por muitos como um dos 
melhores vocalistas de he-
avy metal do mundo, tendo 
vendido milhões de cópias 
durante a sua carreira”, disse 
Arantes (via Alego).

O emedebista também 
destacou que Matos foi 
eleito o 77º melhor can-

tor brasileiro pela revista 
Rolling Stone e usou este 
como um dos argumentos 
para incluir a data do ca-
lendário do Estado. “Visan-
do homenagear esse mú-
sico que levou o nome do 
Brasil para o mundo, nada 
mais justo que essa nobre 
homenagem”, completou.

Os governos municipais 
de São Paulo e Manaus e o Es-
tado do Paraná também têm 
o próprio Dia do Heavy Metal 
nos calendários. Eles também 
escolheram 8 de junho para 
a homenagem em função da 
morte de Andre Matos.

Uma petição online, pu-
blicada no dia 10 de junho 
de 2019, dois dias após a 
morte do cantor, pede que 
a data seja incluída no ca-
lendário nacional. “Precisa-
mos homenagear Andre de 
forma grande, assim como 
ele era. Um dia doloroso e 
trágico pode se transformar 
numa devida homenagem a 
quem fez tanto pela música 
brasileira”, lê-se no site.

Marília Mendonça, 
25, dominou os 
rankings de artis-

tas mais ouvidos do Brasil em 
2020. A cantora sertaneja, 
conhecida como ‘rainha da so-
frência’, aparece no topo das 
listas nas três principais plata-
formas que concentram os ou-
vintes de música no país: Spo-
tify, Deezer e YouTube (essa 
última também tem ranking 
de vídeos não-musicais, enca-
beçado pelo Fla-Flu na final do 
campeonato carioca).

No Spotify, ela repetiu a 
posição de 2019 e ficou em 
primeiro no ranking brasileiro 
de artistas mais ouvidos no-
vamente. Os sertanejos con-
tinuam dominando o top 10 
da plataforma, ocupando sete 
posições (além dos já citados, 
aparecem Henrique e Juliano 
em segundo, Gusttavo Lima 
em terceiro, Zé Neto e Cris-
tiano em quarto, Matheus e 
Kauan em oitavo e Maiara e 
Maraisa em décimo).

Só os Barões da Pisadi-
nha, Anitta e Alok fogem 

desse gênero. Eles aparecem 
nas sexta, sétima e nona co-
locações, respectivamente.

Marília também aparece 
nas listas de músicas mais 
ouvidas, com “Graveto”, na 
terceira posição, atrás de “Li-
berdade Provisória”, de Henri-
que e Juliano, e “A Gente Fez 
Amor”, de Gusttavo Lima.

Já o álbum “Todos os 
Cantos, Vol. 1 (Ao Vivo)” 
foi o quinto mais executa-
do. Em primeiro lugar ficou 
“O Embaixador in Cariri (Ao 
Vivo)”, de Gusttavo Lima, 
seguido de “Por Mais Beijos 
(Ao Vivo)”, de Zé Neto e Cris-
tiano, “10 Anos na Praia”, de 
Matheus e Kauan, e “Future 
Nostalgia”, de Dua Lipa.

No Deezer, a cantora tam-
bém é reincidente. Ela já 
havia liderado a parada de 
2019 e, mais uma vez, apa-
receu no topo do ranking 
da plataforma. Nessa plata-
forma, ela aparece à frente 
de Henrique e Juliano (2º), 
Gusttavo Lima (3º), Zé Neto 
e Cristiano (4º), Os Barões da 

Pisadinha (5º), Anitta (6º), 
Jorge e Mateus (7º), Wes-
ley Safadão (8º), Matheus e 
Kauan (9º) e Dilsinho (10º).

O hit “Graveto” também 
aparece na terceira posi-
ção entre as músicas mais 
tocadas, mas aqui atrás de 
“Liberdade Provirória”, de 
Henrique e Juliano, e “Dance 
Monkey”, da cantora austra-
liana Tones and I, que virali-
zou no mundo todo.

“Todos os Cantos, Vol. 1 (Ao 
Vivo)” foi o segundo álbum 
com mais execuções na plata-
forma, atrás apenas de “O Em-
baixador in Cariri (Ao Vivo)”, 
de Gusttavo Lima. “Por Mais 
Beijos (Ao Vivo)”, de Zé Neto e 
Cristiano, completa o top 3.

Entre as cem faixas mais 
ouvidas de 2020 no Deezer, 
94% do ranking é composto 
por música brasileira. Mais 
de 50% delas pertencem ao 
gênero do sertanejo, segui-
do do funk (12%), pop (7%), 
forró (7%) e outros.

No YouTube, a cantora 
sertaneja também mantém 

o domínio. Na plataforma de 
vídeos, o clipe de “Graveto” 
é o primeiro do ranking bra-
sileiro de músicas em alta. O 
vídeo tem nada menos que 
233 milhões de execuções.

Ele é seguido por “Volta 
Por Baixo”, de Henrique e Ju-
liano, “Oh Juliana”, de MC Nia-
ck, “Basta Você Me Ligar”, dos 
Barões da Pisadinha e Xand 
Avião, “Recairei”, dos Barões 
da Pisadinha, “Te Prometo”, 
de Dennis e MC Don Juan, “Po-
esia Acústica #9 – Melhor For-
ma”, de L7NNON, Chris, Xamã, 
Lourena, Cesar Mc, Djonga e 
Filipe Ret, “Deus É Por Nós”, 
de MC Marks e Dj Muka, “Ain-
da Tô Aí”, de Eduardo Costa, e 
“Braba”, de Luísa Sonza.

Em 2019, Marília apa-
recia em segundo lugar 
no ranking com o clipe da 
música “Todo Mundo Vai 
Sofrer”. A lista era encabe-
çada pela dupla Matheus e 
Kauan com o vídeo de “Vou 
Ter Que Superar (Ao Vivo)”, 
justamente uma parceria 
com a cantora sertaneja.

Reprodução/Instagram

Marília Mendonça é a artista mais 
ouvida de 2020 em streaming digitais

Goiás terá Dia do Heavy 
Metal em homenagem 
ao vocalista  Andre Matos


