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O Governo do Estado de Goiás lança nesta quinta-feira (03/12), a rede de internet móvel de quinta geração (5G) voltada para o agronegócio, 
em caráter experimental, no município de Rio Verde, no Sudoeste goiano. O evento, que contará com a presença do governador Ronaldo 
Caiado, começa a partir das 9h30, no Parque Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IF Goiano). p3
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OSCAR 2021: 
CERIMÔNIA 
PRESENCIAL
CONFIRMADA

Governo de Goiás lança rede móvel 
5G para o agronegócio em Rio Verde

Caiado promove 
primeira médica 
a coronel da Polícia 
Militar de Goiás  p2

Comissão da ONU 
retira maconha de 
lista de drogas 
mais perigosas  p4 p2

Covid-19: Anvisa divulga regras para 
autorização emergencial de vacina
A Anvisa divulgou critérios para uma modalidade especial de autorização 
emergencial de vacinas contra a covid-19 em caráter experimental. Esse 
modo simplificado terá menos exigências do que os registros

Assembleia 
Legislativa 
aprova proje-
to que facilita 
regularização 
fundiária em 
Goiás  p3
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Mara Sandra Amaral atua 
na área médica de obstetrícia 
e ginecologia, e foi promovi-
da pelo governador Ronaldo 
Caiado ao posto de coronel 
da Polícia Militar. Mara, que 
já faz parte da corporação há 
30 anos, é a única mulher do 
total de oito novos coronéis 
nomeados por Caiado no úl-
timo dia 30de novembro.

O comandante-geral da 
PM, coronel Renato Brum, 
encheu a colega de elogios: 

“Mara é uma profissional 
brilhante, acima da média, 
que finalmente galgou seu 
posto”, declarou.

Atualmente, a profissional, 
nascida em Goiânia e forma-
da na UFG, dirige o serviço 
médico do Hospital da Polícia 
Militar. “Recebo a promoção 
com extrema honra. Essa va-
lorização da mulher é de fun-
damental importância para o 
país e o nosso Estado”, afir-
mou Mara, na ocasião.

MEC de-
siste de 
retomada 
das aulas 
presenciais 
em univer-
sidades em 
janeiro

Caiado promove 
primeira médica a coronel 
da Polícia Militar de Goiás

Centro Cultural de Hidrolândia será reinaugurado
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t  A permissão especial 
poderá ser fornecida 

para vacinas que estejam em 
estudo no Brasil na chamada 
Fase 3, em que a eficácia e 
a segurança são analisadas. 
Nesse caso, as vacinas serão 
destinadas a programas de 
governo, não podendo ser 
comercializadas pelas em-
presas que obtiveram a per-
missão.

 A autorização será tem-
porária e abarcará apenas 
públicos específicos, não 
podendo ser disponibilizadas 
para o público em geral. A au-
torização emergencial só fica-
rá como alternativa enquanto 
durar o que a Anvisa chamou 
de “situação de emergência 
bem estabelecida”.

 “Existiam autorizações de 
importações excepcionais, 
mas a autorização de uso 
emergencial foi criada com 
base na questão especifica 
da pandemia da covid-19. 
Essa discussão está alinhada 
com as melhores práticas in-
ternacionais. A Organização 
Mundial da Saúde publicou 
regras específicas para essa 
modalidade”, afirmou o ge-
rente geral de Medicamen-
tos e Produtos Biológicos da 
Anvisa, Gustavo Mendes. 

 
Critérios

Apenas as empresas que 
estão desenvolvendo as 
vacinas poderão solicitar 
a autorização na Anvisa. 

Deve ser comprovada a ca-
pacidade de fabricar ou de 
importar a substância.

 As companhias interessa-
das em tal alternativa deverão 
fazer antes uma reunião com 
a equipe da Anvisa, que é cha-
mada de “pré-submissão”, e 
demandará do requerente in-
formações que servirão como 
forma de auxiliar na análise.

 Será preciso também já 
ter aprovado na Anvisa um 
dossiê de desenvolvimento 
clínico. Isso ocorre no caso 
de vacinas em teste no Bra-
sil, que já tiveram os estu-
dos liberados, o que implica 
o envio de informações que 
demonstram perfil de segu-
rança adequado e abordam 
o compromisso com a conti-

nuidade dos ensaios clínicos.
 

Avaliação
Até o momento, nenhu-

ma farmacêutica ou centro 
de pesquisa deu entrada 
com pedido de registro ou 
da autorização emergencial 
de vacinas contra a covid-19. 
No caso dos requerimentos 
que poderão ser feitos, a 
equipe da Anvisa vai avaliar 
uma série de aspectos.

 Como a autorização será 
limitada a um público especí-
fico, a Anvisa analisará a rela-
ção entre riscos e benefícios 
da vacina para esse grupo 
populacional, o que inclui a 
taxa de eficácia e os efeitos 
adversos. “Como são medica-
mentos que vão gerar dados 

complementares, pode ser 
que o risco benefício seja al-
terado. A possibilidade de ser 
revogada precisa estar muito 
clara”, disse Gustavo Mendes.

 Um dos aspectos avalia-
dos envolve os níveis de efi-
cácia e segurança. O coor-
denador responsável pela 
área na agência ressaltou 
que o debate internacional 
vem considerando patama-
res por volta dos 50%.

 Também serão conside-
rados na análise as tecnolo-
gias empregadas, os proce-
dimentos de fabricação, o 
prazo de validade, as condi-
ções de armazenamento e o 
tempo em que a vacina fun-
cionará após descongelada.

 O coordenador geral da 

área de vacinas da Anvisa 
acrescentou que a avaliação 
também levará em conta o 
que chamou de “boas prá-
ticas de fabricação”, onde 
as doses serão fabricadas e 
quais são os procedimentos 
de treinamento de pessoal 
para que cumpra com os pa-
râmetros de qualidade.

 
Também faz parte dos 

aspectos analisados o que a 
agência denomina “farma-
covigilância”, o acompanha-
mento do desenvolvimento 
da vacina, a duração da imu-
nidade e a complementação 
dos dados para que a em-
presa possa, eventualmente, 
pleitear um registro.

 

Reprodução

O ministério da Edu-
cação voltou atrás na de-
terminação de obrigar as 
universidades federais a 
retomarem as aulas pre-
senciais a partir de janeiro. 
Conforme a CNN Brasil, o 
ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, afirmou que 
será aberta consulta públi-
ca para escutar o mundo 
acadêmico antes de tomar 
nova decisão.

O recuo à portaria 
publicada nesta quarta-
-feira, 02, foi feito após 
repercussão negativa no 
mundo acadêmico. Os 
argumentos são que em  
todo o país, verifica-se um 
aumento no número de 
casos diários de Covid-19. 
Além disso, o artigo 207 
da Constituição determina 
a autonomia para as insti-
tuições: “As universidades 
gozam de autonomia didá-
tico-científica, administra-
tiva e de gestão financeira 
e patrimonial, e obedece-
rão ao princípio da indis-
sociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão”.

O ministro declarou 
que quer escutar as ins-
tituições sobre a prepa-
ração para um retorno 
seguro dos estudantes e 
professores. “Quero abrir 
uma consulta pública 
para ouvir o mundo aca-
dêmico. As escolas não 
estavam preparadas, fal-
tava planejamento”, afir-
mou o ministro à CNN.

Ele complementou  que 
o ministério deve liberar 
o retorno às aulas presen-
ciais somente quando as 
instituições também esti-
verem confiantes de que 
as aulas podem ocorrer 
em segurança.

O Centro Cultural 
Hidrolandense, em Hi-
drolândia, será reinau-
gurado nesta sexta-feira 
(4/12). A programação de 
reinauguração reúne gas-
tronomia e artesanato na 
Feira Cultural de Natal. As 
atrações vão seguir até o 
dia 27 de dezembro.

 Segundo o presidente 
do Centro Cultural Hidrolan-
dense, Danilo Felipe, a casa 
passou por uma reforma 
estrutural depois de alguns 
anos e agora está com insta-
lações renovadas, mas com 

a originalidade histórica 
mantida. “O centro estava 
ruindo quando assumimos, 
reformamos e agora tere-
mos condições de promo-
ver eventos e oferecer um 
ambiente agradável aos visi-

tantes”, disse Danilo Felipe.       
No decorrer deste mês 

ocorrem várias atrações 
no ambiente interno do 
Centro, como oficinas, 
contação de histórias e 
apresentação teatral.

Covid-19: Anvisa divulga regras para 
autorização emergencial de vacina
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A Assembleia Legislati-
va de Goiás aprovou 
nesta quarta-feira 

(02/12), em segunda e de-
finitiva votação, o Projeto de 
Lei nº 2698/2020, que dispõe 
sobre o procedimento de re-
gularização fundiária de ocu-
pação de imóveis urbanos no 
Estado. O objetivo é desburo-
cratizar e atualizar as regras, 
adequando-as à Lei federal nº 
13.465/2017. A matéria segue 
para sanção do governador 
Ronaldo Caiado.

A expectativa é que a mu-
dança da legislação ajude a 
solucionar mais de 15 mil pro-
cessos até 2023, ao legitimar 
imóveis ocupados de forma 
irregular e assegurar digni-
dade aos goianos envolvidos. 
Segundo levantamento feito 
pelo Governo do Estado, 80% 
dos processos em aberto es-
tão concentrados na capital, 
mas há, ainda, pendências em 
cerca de 190 municípios.

A redação da nova lei foi 
desenvolvida a partir de um 
grupo de trabalho forma-
do por representantes da 
Procuradoria-Geral do Esta-

do (PGE), da Secretaria da 
Administração (Sead) e da 
Agência Goiana de Habitação 
(Agehab). Com a atualização 
das normas, o Estado pode-
rá regularizar o imóvel por 
venda direta ou doação, o 
que deve beneficiar cerca de 
70 mil pessoas. Além disso, a 
regularização fundiária abre 
caminho para a geração de 
emprego e renda, por permi-
tir a utilização de imóveis para 
fins comerciais. Para o Estado, 
significará aumento na arreca-
dação de impostos.

No caso de venda indireta, 
em áreas que não são consi-
deradas de interesse social, a 
ideia é garantir que o morador 
tenha preferência na aquisi-
ção, ao invés de realizar leilão. 
A nova legislação deve consi-
derar o tempo de ocupação 
até 2019 – e não 1988, como 
atualmente. Não haveria res-
trição caso o ocupante seja 
proprietário de outro imóvel 
nem sobre a forma de ocu-
pação. A Sead estima concluir 
500 vendas diretas até 2023, 
garantindo aos cofres públicos 
cerca de R$ 100 milhões.

O Governo do Estado de 
Goiás lança nesta quinta-fei-
ra (03/12), a rede de inter-
net móvel de quinta geração 
(5G) voltada para o agrone-
gócio, em caráter experi-
mental, no município de Rio 
Verde, no Sudoeste goiano. 
O evento, que contará com 
a presença do governador 
Ronaldo Caiado, começa a 
partir das 9h30, no Parque 

Tecnológico do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e 
Tecnologia Goiano (IF Goia-
no).

Na ocasião haverá a de-
monstração de aplicações re-
ais de uso da internet das coi-
sas (Internet of Things - IoT) 
para o agronegócio através 
da tecnologia 5G, desenvol-
vidas por meio de pesquisas 
com inteligência artificial. No 

campo, a IoT deverá reduzir 
custos operacionais e iniciar 
uma nova era para as agrite-
chs.

A ativação do sinal de 
internet 5G será feita pela 
operadora Claro por meio de 
uma licença de demonstra-
ção, com validade de um ano. 
Trata-se de uma iniciativa da 
Secretaria-Geral da Gover-
nadoria (SGG), em parceria 

com a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), a Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado 
de Goiás (Fapeg), o IF Goiano, 
a Huawei, a Goiás Telecom, 
o Centro de Excelência em 
Inteligência Artificial da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(Ceia/UFG) e a Prefeitura de 
Rio Verde.

Devido à pandemia  o even-

to terá público restrito, sendo 
necessária a confirmação de 
presença dos convidados.

Reprodução

Goiás lança rede móvel 5G para o agronegócio em Rio Verde

Assembleia Legislativa aprova projeto que 
facilita regularização fundiária em Goiás
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A Comissão de Drogas 
Narcóticas das Na-
ções Unidas decidiu 

nesta 4ª feira (2.dez.2020) 
retirar a maconha e a resina 
derivada da cannabis da lista 
de substâncias consideradas 
mais perigosas, reconhecen-
do as propriedades medicinais 
da planta. A mudança atende 
a uma recomendação da OMS 
(Organização Mundial da Saú-
de) feita em janeiro de 2019.

A decisão foi tomada 
por 27 votos a 25, com uma 
abstenção, durante uma vo-
tação da comissão sediada 
em Viena, na Austria –órgão 
central da ONU para políti-
cas relacionadas a drogas.

Agora a maconha e as 
resinas de cannabis passam 
agora por uma reclassifi-
cação e deixa a “Lista 4 da 
Convenção sobre Drogas de 
1961”, que inclui substâncias 
consideradas “particular-
mente suscetíveis a abusos e 
à produção de efeitos dano-
sos“, como a heroína, e “sem 
capacidade de produzir van-
tagens terapêuticas”.

Passa agora para a Lista 
1, que inclui outros entor-
pecentes como a morfina, 
que a OMS também reco-
menda controle, mas ad-

mite que a substância tem 
menor potencial danoso.

A decisão não retira a ne-
cessidade de os países esta-
belecerem controles contra 
o mal uso da droga. A medi-
da também não tem o poder 
de mudar, por si, as políticas 
adotadas por cada nação so-

bre a maconha e seus deri-
vados. Isso, pois a maconha 
para fins recreativos perma-
necerá proibido nas regula-
mentações internacionais.

A decisão segue uma reco-
mendação da própria OMS e 
teve aprovação de 27 países. 
Outros 25 votaram contra, e 

uma representação se abste-
ve. Além disso, as delegações 
rejeitaram outras recomenda-
ções como a retirada de todas 
as listas de alguns componen-
tes da cannabis.

Entre os 27 Estados-
-membros da comissão que 
votaram a favor da mudança 

estão: a Alemanha, países da 
União Europeia (UE), com 
exceção da Hungria, Canadá, 
Colômbia, Equador, Estados 
Unidos, México e Uruguai.

á entre os países que vota-
ram contra o reconhecimento 
das propriedades medicinais 
da cannabis estão: Brasil, 

Cuba, Rússia, nações da Ásia e 
da África, com exceções como 
Índia e Marrocos. A abstenção 
veio da Ucrânia.

Em live no Facebook, o 
ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, disse que o go-
verno federal foi contrário à 
recomendação da OMS para 
retirar a cannabis da lista das 
substâncias mais perigosas 
por avaliar que a proposta 
flexibiliza e reduz o controle 
sobre a substância.

“O Brasil reafirmou nessa 
reunião do comitê de entorpe-
centes da ONU que a posição 
brasileira é coerente com a 
maioria dos países do mundo 
no sentido de não fazer nenhu-
ma flexibilização para a planta-
ção ou o uso da maconha fora 
da utilização do cannabidiol, 
fora dos componentes médi-
cos e doenças onde há flexibili-
dade para o uso desse produto 
e há uma ação efetiva desse 
produto”, disse o ministro.

“Qualquer afrouxamento 
no controle desse tipo de 
substância, ele vai, obvia-
mente, piorar o quadro de 
uso recreativo desse tipo 
de produto e que terá con-
sequências devastadoras 
para toda a sociedade bra-
sileira”, defendeu.

Divulgação

Comissão de narcóticos da ONU retira 
maconha de lista de drogas mais perigosas



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

Veículos
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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 
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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
0-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA-------------------------------

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

-CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
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, 
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. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
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
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em cons-
trução, geminada, 
entrada em Ago/15. 
No tamanho 200m², 3 
quartos, 1 su150.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, 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

Fátima Bernardes, 58, 
anunciou nesta quarta-
-feira (2) que recebeu 
diagnóstico de câncer de 
útero em estágio inicial. A 
apresentadora do “Encon-
tro” (Globo) afirmou nas 
redes sociais que vai passar 
por cirurgia, e que por isso 
deve se afastar por alguns 
dias do trabalho.

“Como sempre usei mi-
nhas redes com total fran-
queza e verdade, preferi eu 
mesma passar essa infor-
mação para todos que me 
acompanham”, escreveu 
Fátima Bernardes.

“Enquanto isso, aprovei-
to o aconchego dos meus 
pais, filhos, do meu amor e 
dos amigos próximos. E já 
agradeço pelo carinho, pelas 
boas energias de todos aqui. 
Logo, logo estarei de volta 

para nossos encontros.”
Leia a publicação de 

Fátima Bernardes sobre o 
câncer no útero

Estou bem. Depois de 
uma série de exames de ro-
tina, hoje recebi o diagnós-
tico de um câncer de útero 
em estágio inicial. Vou me 
afastar por uns dias do tra-
balho pra fazer a cirurgia. 
Como sempre usei minhas 
redes com total franqueza 
e verdade, preferi eu mes-
ma passar essa informação 
para todos que me acom-
panham. Enquanto isso, 
aproveito o aconchego dos 
meus pais, filhos, do meu 
amor e dos amigos próxi-
mos. E já agradeço pelo ca-
rinho, pelas boas energias 
de todos aqui. Logo, logo 
estarei de volta para nos-
sos encontros.

Desde que adiou a 
próxima cerimônia 
do Oscar em dois 

meses, a Academia de Artes 
e Ciências Cinematográficas 
vem se mantendo silencio-
sa sobre os pormenores do 
evento – o que faz sentido, 
se considerar o tempo ex-
tra dado aos preparativos. 
Mas no fim desta terça-
-feira (1) a organização veio 
a público confirmar uma in-
formação importante sobre 
a edição de 2021: ela será 
presencial, independente 
do estado da atual pande-
mia do coronavírus.

A confirmação foi dada 
por um representante da 
Academia e da ABC à Varie-
ty, que diz que o Oscar será 
uma apresentação televisiva 

presencial. A esperança re-
side justo na remarcação do 
evento para 25 de abril, uma 
data que em tese dá tempo 
ao início da vacinação e per-
mita que os organizadores 
façam as adaptações neces-
sárias para a realidade do 
distanciamento social.

Ainda não se sabe quais 
serão os protocolos de segu-
rança sanitária a serem ado-
tados pela Academia, mas os 
desafios primários são dois: 
como ocupar o espaço de 
3400 assentos do Dolby The-
atre em Los Angeles e quem 
vai topar comparecer ao 
evento. Fontes da Variety 
informam que membros da 
Academia recentemente fi-
zeram uma visita ao teatro 
para “avaliar as múltiplas 

opções”, mas o fato é que 
muitos dos potenciais indi-
cados são pessoas que per-
tencem ao grupo de risco 
da doença, incluindo gente 
do porte de Anthony Ho-
pkins, Ellen Burstyn, Sophia 
Loren e Meryl Streep.

A decisão também vem 
na esteira do fraco desem-
penho do último Emmy, que 
apelou ao formato virtual 
para apresentar os indica-
dos e entregar os prêmios 
em setembro. A venda da 
edição “diferenciada” não 
ajudou a premiação a evi-
tar sua menor audiência da 
história, com pouco mais de 
6,1 milhões de espectadores 
assistindo à cerimônia no dia 
21 de setembro.

O Oscar se mantém so-

litário na manutenção do 
evento presencial, porém. 
Procurados pela Variety, tan-
to o Critics Choice Awards 
quanto o SAG Awards confir-
maram estarem abertos a di-
ferentes formatos de acordo 
com o cenário da pandemia, 
enquanto o Globo de Ouro 
apenas manteve confirmado 
uma apresentação capitane-
ada por Amy Poehler e Tina 
Fey no hotel Beverly Hilton.

É bom lembrar, o estado 
da Califórnia é atualmente 
um dos mais afetados pela 
pandemia nos Estados Uni-
dos, que por si só é o país 
com o maior número de ca-
sos – desde abril foram 13 
milhões de casos e mais de 
269 mil mortes confirma-
das no território.

Reprodução/Instagram

Oscar 2021: Academia descarta 
videochamadas e confirma cerimônia 

Fátima Bernardes diz 
estar com câncer de útero 
e que se afastará da TV


