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A Prefeitura de Goiânia inaugurou, a unidade Atende Fácil do Terminal Praça da Bíblia. A central de relacionamento presencial do Executi-
vo oferecerá mais de 300 serviços à população da capital e tem capacidade para realizar cerca de 10 mil atendimentos mensalmente. p3
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Prefeitura de Goiânia inaugura unidade 
Atende Fácil no Terminal Praça da Bíblia

Caiado cria proje-
to que aumenta 
salário de profes-
sores em 56%  p2

Campanha Natal 
do Bem traz ale-
gria para crianças 
após ano difícil  p2 p2

Plano de vacinação exclui mais 
da metade dos indígenas do Brasil
O plano de vacinação contra o coronavírus entregue neste sábado (13) 
pelo Ministério da Saúde ao STF excluiu mais da metade da população indí-
gena no país ao estabelecer os grupos prioritários para a imunização.
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emergencial 
impacta renda 
das famílias 
e vendas no 
comércio  p4
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O Governo de Goiás re-
abriu o período para se ins-
crever na Lei de Emergência 
Cultural, conhecida como Lei 
Aldir Blanc. Os trabalhadores 
interessados têm até quarta-
-feira, 16, para se cadastrar 
no programa e receber o be-
nefício de R$ 600.

Para fazer a inscrição, é ne-
cessário fazer um cadastro no 
site Mapa Goiano e preencher 
as informações solicitadas 
na ficha de autodeclaração. 

O trabalhador precisa com-
provar que trabalha na área 
cultural há pelo menos dois 
anos e que mora no município 
onde trabalha, também pelo 
período mínimo de dois anos.

Além disso, os interes-
sados não podem possuir 
emprego formal, público ou 
privado e não podem ter 
recebido o auxílio emergen-
cial do governo federal nem 
qualquer benefício assisten-
cial ou previdenciário.

Secretário 
de Assistência 
Social é de-
nunciado por 
fraudes em 
licitações 
da Comurg

Governo reabre inscrições 
para auxílio da cultura Governador Ronaldo Caiado cria projeto 

que aumenta salário de professores em 56%
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A época mais feliz do ano 
chegou para milhares 
de crianças apareci-

denses. A campanha Natal do 
Bem, da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), pas-
sou nesta sexta-feira (11) por 
Aparecida de Goiânia para dis-
tribuir 35 mil brinquedos em 
10 escolas estaduais. Na visão 
do deputado federal Glaustin 
da Fokus (PSC-GO), a iniciativa 
amenizou com alegria e espe-
rança um 2020 de inúmeras 
dificuldades para as famílias e 
os próprios estudantes.

“Vivemos um ano difícil, 
mas também de bastante 
aprendizado. Sabemos que 
nem toda família tem con-
dição de presentear seus fi-
lhos. Por isso, é uma honra 
participar dessa corrente de 
solidariedade em Apareci-

da”, diz Glaustin. “Nada se 
compara à emoção e à ex-
pectativa nos olhos de uma 
criança. E hoje é um dia para 
compartilhar esse sentimen-
to. Espero que, além da ale-
gria, esses brinquedos levem 
esperança para o futuro des-
ses meninos e meninas.”

Brilho nos olhos
Ao longo do dia, o depu-

tado federal conversou com 
crianças como os três irmãos 
Joilson Junior, 13 anos, Pe-
dro Miguel, 9, e Arthur de 
Jesus, 1, todos eles em busca 
de uma bola e do sonho de 
um dia jogar no Grêmio, clu-
be de coração do pai, baiano 
e morador da Vila Souza. Já 
no bairro Independência 
Mansões, a menina Sebas-
tiana Aparecida, 2 anos, 

esperava ansiosamente por 
uma boneca ao lado da mãe, 
Bárbara Barbosa, 19, que em 
um passado recente também 
dependia da OVG para ganhar 
seus presentes de Natal.

Os brinquedos também 
ajudaram a amenizar a vida 
de mães solteiras como 
Samara Pereira, 26 anos, 
responsável por sustentar 
quatro filhos: Maria Eduar-
da, 11, Luciano Douglas, 9, 
Heitor Miguel, 3, e a bebê 
Laura Cecília, 10 meses. 
“Como mal consigo pagar 
as despesas de alimentação, 
pois sobrevivemos em 2020 
apenas com o auxílio emer-
gencial, essa campanha da 
OVG vai garantir a alegria 
das crianças neste fim de 
ano”, comentou Samara, na 
fila do Colégio Estadual Ma-

ria Joana de Jesus, no bairro 
Rosa dos Ventos.

Situação semelhante vive 
Adriana Macedo, 33 anos, 
mãe de cinco filhos: Gabriel 
Eduardo, 14; os gêmeos Cauan 
e Natan, 11; Rhuan Henrique, 
8; e o caçula Arthur, 5, que 
correu para o colo do Papai 
Noel assim que o viu, na por-
ta do Colégio Estadual João da 
Costa Carvalho. Cozinheira, ela 
perdeu o emprego no início da 
pandemia após o fechamento 
do restaurante onde trabalha-
va e sequer recebeu as verbas 
rescisórias pela demissão.

Natal do Bem
A entrega dos brinquedos 

começou nesta semana e se-
gue até a próxima sexta-feira 
(18), com mais de meio milhão 
de bolas, bonecas e carrinhos 

a serem distribuídos nos 246 
municípios goianos. Por causa 
da pandemia, a iniciativa ocor-
re em escolas públicas, em 
parceria com a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), a 
fim de evitar aglomerações de 
pessoas em um mesmo local.

Primeiro município da re-
gião metropolitana contem-
plado pelo Natal do Bem, nes-
ta sexta-feira, Aparecida de 
Goiânia contou com a presen-
ça de Glaustin, do ex-deputa-
do estadual Ozair José, do ve-
reador atual Dario Silva (PSC), 
do vereador eleito Marcelo da 
Saúde (PSC), da presidente da 
Juventude do DEM em Goiás, 
Carol Araújo – representante 
do governador Ronaldo Caia-
do –, e da coordenadora re-
gional de Educação de Apare-
cida de Goiânia, Núbia Farias.

Reprodução

Reprodução

O Ministério Público 
(MP) de Goiás denunciou 
19 pessoas de uma supos-
ta organização criminosa 
acusada de fraudar venda 
de cestas básicas para ór-
gãos públicos e fornecer 
sacos de lixo para a Co-
murg sem licitação. Entre 
os denunciados estão o 
secretário de Assistência 
Social da prefeitura de 
Goiânia, Mizair Lemes 
Júnior e o ex-deputado 
estadual Wolney Wagner 
de Siqueira Júnior, conhe-
cido como Waguinho.

A denúncia, que é 
resultado da operação 
Grande Família, realiza-
da em agosto deste ano, 
em Goiânia, foi entregue 
à Justiça na sexta-feira, 
11. Os denunciados são 
suspeitos dos crimes de 
corrupção ativa, passi-
va, fraudes à licitação, 
falsidades ideológicas e 
vários outros.

Sebastião Alves de 
Sousa é apontado pelos 
promotores como o co-
mandante da organização 
criminosa empresarial. As 
investigações mostraram 
que, para que tudo des-
se certo, ele montou um 
esquema que tinha: um 
núcleo familiar, um ope-
racional com “laranjas”, 
o contábil e, por fim, um 
núcleo político.

O MP apurou que, 
usando as empresas em 
nome de parentes, Se-
bastião fraudou licita-
ções, corrompeu servi-
dores públicos, produziu 
e usou inúmeros docu-
mentos falsos. Segundo 
a investigação, Sebastião 
pretendia vender cestas 
básicas para o SESC no 
valor de R$ 20 milhões.

O governador Ronal-
do Caiado (DEM) enviou 
à Assembleia Legislativa 
de Goiás um projeto de 
lei que concede 56% de 
aumento no salário dos 
professores contratados 
da rede estadual de en-
sino. O anúncio foi feito 
na manhã desta segun-
da-feira, 14, pelo gover-
nador.

Ao todo, 12.486 pro-
fissionais serão benefi-
ciados com o reajuste. 
Quando a proposta for 
aprovada, os professores 
contratados que rece-
biam salário de R$ 1.788 
passarão a receber R$ 
2.886. Segundo o gover-
nador, a medida é uma 
forma de reconhecimen-
to aos profissionais que 

levaram Goiás a ocupar 
primeiro lugar no Ideb.

“Com esse projeto nós 
vamos incluir esses pro-
fessores no piso nacional 
do magistério. Pra vocês 
terem noção da importân-
cia, esse é o maior aumen-
to que já se concedeu na 
história da Educação do 
estado de Goiás”, afirmou 
Ronaldo Caiado.

Campanha Natal do Bem traz 
alegria para crianças após ano difícil
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O plano de vacinação 
contra o coronavírus 
entregue neste sá-

bado (13) pelo Ministério da 
Saúde ao STF excluiu mais 
da metade da população in-
dígena no país ao estabele-
cer os grupos prioritários 
para receber a imunização.

Na tabela que consta do 
plano, o governo informou o 
total de 410.348 indígenas. 
Contudo, o último censo rea-
lizado pelo IBGE, há 10 anos, 
já havia apontado 896.917 
indígenas. O movimento in-
dígena considera que hoje 
a população indígena no 
país ultrapassa, e muito, 1 
milhão de habitantes.

A diferença de números é 
o resultado do recorte feito 
pelo Ministério da Saúde na 
hora de afirmar ao STF que 
atende a população indígena 
no plano de vacinação. Em 
uma nota de rodapé explica-
tiva da tabela, o ministério 
afirma que o número de 410 
mil se refere a “indígenas 
com 18 anos ou mais atendi-
dos pelo Subsistema de Aten-
ção à Saúde Indígena (Siasi/

Sesai)” em 27 de novembro 
de 2020. Ou seja, o governo 
exclui os indígenas que vivem 
nas cidades, pois a Sesai (Se-

cretaria Especial de Saúde 
Indígena), vinculada ao Mi-
nistério da Saúde, tem adota-
do a prática de considerar os 

indígenas que se encontram 
em terras indígenas.

A estratégia de restringir 
os indígenas ao que o governo 

tem chamado de “aldeados” 
– uma expressão usada pelas 
estruturas de governo durante 
a ditadura militar (1964-1985) 

– é a mesma utilizada pelo 
governo para considerar um 
número menor de indígenas 
infectados e mortos durante 
a pandemia do novo corona-
vírus. Como a Sesai usa os nú-
meros mais restritos, há uma 
grande diferença entre seu 
balanço e o paralelo realizado 
pelo movimento indígena.

Enquanto o governo diz 
que ocorreram até agora 
499 óbitos e 35 mil casos de 
Covid-19, a APIB (Articula-
ção dos Povos Indígenas do 
Brasil) já somou 892 óbitos e 
41,6 mil casos da doença. Ela 
se vale de informações di-
retamente repassadas pelas 
famílias das vítimas e organi-
zações não governamentais.

A especialista em saúde 
indígena Ana Lúcia Pontes, 
médica sanitarista, pesquisa-
dora da Fiocruz e coordena-
dora do Grupo de Trabalho 
Saúde dos Povos Indígenas 
da Abrasco (Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva), 
criticou a decisão do gover-
no de prometer a vacina 
apenas para uma parcela 
dos indígenas.

A Prefeitura de Goiânia 
inaugurou, a unidade Aten-
de Fácil do Terminal Praça 
da Bíblia. A central de rela-
cionamento presencial do 
Executivo oferecerá mais de 
300 serviços à população 
da capital e tem capacidade 
para realizar cerca de 10 mil 
atendimentos mensalmente.

A nova unidade funciona-
rá de segunda a sexta-feira, 
das 07 às 18 horas. Em razão 
da pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, os atendi-
mentos de toda a rede Aten-
de Fácil são realizados me-
diante agendamento prévio. 
De acordo com a secretária de 
Finanças da capital, a unidade 

vai permitir que mais pessoas 
tenham acesso aos serviços 
oferecidos pela Prefeitura de 
Goiânia sem precisar de no-
vos deslocamentos.

“A descentralização da 
Atende Fácil aproxima o Paço 
Municipal dos goianienses. 
Essa nova unidade estará no 
trajeto que mais de 76 mil 

pessoas fazem todos os dias e 
representará uma facilidade a 
mais para quem precisa utilizar 
os serviços que são oferecidos. 
É mais agilidade e comodidade 
para o cidadão”, disse a se-
cretária. O Terminal Praça da 
Bíblia é o maior da capital em 
fluxo de pessoas e parte do iti-
nerário de 36 linhas de ônibus.

A rede Atende Fácil ofere-
ce serviços relacionados às se-
cretarias de Planejamento Ur-
bano e Habitação (Seplanh); 
Desenvolvimento Econômico, 
Trabalho, Ciência e Tecnologia 
(Sedetec); Trânsito, Transpor-
tes e Mobilidade (SMT), além 
da Finanças (Sefin), Agência 
Municipal de Meio Ambiente 

(Amma), Companhia de Ur-
banização de Goiânia (Co-
murg) e Vigilância Sanitária. 
Nas unidades também é pos-
sível se cadastrar no Sistema 
Nacional de Emprego (Sine), 
realizar a formalização como 
Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) e parcelar débitos 
com o município.

Reprodução

Prefeitura de Goiânia inaugura unidade Atende Fácil no Terminal Praça da Bíblia

Plano de vacinação contra corona 
exclui mais da metade dos indígenas 
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A massa salarial dos 
brasileiros que inclui 
os rendimentos do 

trabalho e benefícios sociais 
e da Previdência pode en-
colher 5,3% em 2021 sobre 
este ano. Será efeito prin-
cipalmente da retirada do 
auxílio emergencial e outros 
benefícios financeiros adota-
dos pelo governo no período 
de pandemia em 2020. Na 
ponta, isso deverá se tradu-
zir em queda no consumo, 
impactando o comércio.

Com a saída do auxílio 
emergencial e dos benefí-
cios às empresas na comple-
mentação de salários, virá 
pressão sobre o mercado de 
trabalho, deverá haver uma 
queda de 5,3% na massa de 
rendimento das famílias em 
2021. E isso afeta diretamen-
te o consumo, principalmen-
te o dos mais pobres, que 
sofrem mais com a alta da 
inflação - diz Luana Miranda, 
economista do Ibre/FGV.

Em 2020, o rendimento 
das famílias cresceu 3% em re-
lação a 2019, expansão garan-
tida pelas medidas de socorro 
financeiro do governo em 
meio à pandemia. Sem elas, o 
cenário teria sido de retração 

de 6,1% na massa de rendi-
mentos. As iniciativas, subli-
nha Miranda, foram bem-
-sucedidas, mas poderiam ter 
sido melhor ajustadas:

Foi uma situação difícil, 
com um grande contingente 
de informais a socorrer. Mas 
especialistas concordam que o 
valor do benefício foi alto, en-
quanto o filtro para conceder 
o auxílio foi falho, em meio a 
limitações fiscais. Poderia ter 
sido mais eficiente e duradou-
ro, avalia a economista.

Ano que vem, além de 
perder esse impulso, há ou-
tros fatores pressionando a 
renda das famílias. Um deles 
é o desemprego, que chegou 
ao patamar recorde de 14,6% 
no trimestre terminado em 
setembro, atingindo 14,1 
milhões de pessoas, e deve 
crescer mais. O outro é a in-
flação que ficou em 0,89% em 
novembro, acumulando alta 
de 4,31% em 12 meses. A va-
riação de alimentos e bebidas 
beira os 16% em 12 meses. 

Tem efeito direto na renda 
dos mais pobres.

Quando foi implemen-
tado a R$ 600, em abril, o 
auxílio impulsionou o con-
sumo no país, acelerando a 
retomada do varejo e da in-
dústria. No quarto trimestre, 
porém, após a redução do 
benefício emergencial pela 
metade em setembro, os 
dois setores desaceleraram.

m setembro, as vendas 
do comércio subiram 0,6% 
sobre agosto, freando a re-

cuperação registrada após 
o tombo no início da pan-
demia. Em outubro, ficou 
em 0,9%, segundo dados do 
IBGE. Em maio, o crescimen-
to fora de 12% e, depois, foi 
decaindo mês a mês.

Para Fabio Bentes, econo-
mista da Confederação Na-
cional do Comércio (CNC), 
há perda de fôlego, mas 
com algo de positivo a ser 
observado: não dá para 
chamar de tendência de 
aceleração. Mas é o segundo 

mês com o auxílio reduzido e 
as vendas subindo, embora 
pouco e muito menos que 
nos meses anteriores.

Ele avalia, contudo, que 
o impacto negativo no con-
sumo neste último trimes-
tre virá, porque o reforço 
no rendimento das famílias 
caiu à metade. Isso se tra-
duz, calcula, em R$ 1,5 bi-
lhão a menos no comércio 
por mês. O setor movimen-
ta mensalmente um total 
de R$ 200 bilhões.

É preciso enxergar o impac-
to na cadeia. Menor consumo 
significa retração em setores 
fortemente empregadores, o 
comércio e a indústria. Abre 
um ciclo negativo para a eco-
nomia, reduz a arrecadação 
do governo - alerta ele.

Nos supermercados, o 
aumento do consumo de 
alimentos dentro de casa 
pelas famílias dificulta um 
recorte da participação do 
auxílio emergencial no de-
sempenho das vendas. Fábio 
Queiroz, presidente da As-
sociação de Supermercados 
do Estado do Rio (Asserj), 
afirma que grande parte do 
auxílio emergencial é gasta 
em alimentos.

Divulgação

Redução do auxílio emergencial impacta 
renda das famílias e vendas no comércio



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
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 
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 
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

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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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

GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898

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

-------------------------------
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, 
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

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. 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 
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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, 
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

ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
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 
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 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
-------------------------------
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 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

-------------------------------
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, 
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

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. 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 
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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, 
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

ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
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 
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 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
-------------------------------
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 
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

A partir desta segunda-
-feira (14) os usuários do 
Waze vão poder dirigir 
na companhia da cantora 
Sandy e do marido, o mú-
sico Lucas Lima. Para ativar 
a voz do casal no Waze, o 
usuário deve ir em Confi-
gurações > Voz e Som > Voz 
Waze. A funcionalidade es-
tará disponível até o dia 14 
de fevereiro de 2021 para 
todos os usuários do Waze 
no Brasil (Android e iOS).

A novidade faz parte 
parte do lançamento de 
um novo modelo de celular 
da Motorola em parceria 
com a operadora Claro.

Lula, Bolsonaro e Homer
De tempos em tempos, 

o Waze disponibiliza vozes 
famosas para o assistente 
de navegação. Estas vozes 
ficam disponíveis apenas 
por um curto período de 
tempo, geralmente em 
feriados, eventos, lança-
mentos de filmes ou cam-

panhas, como é o caso de 
Sandy e Lucas Lima.

O aplicativo já contou, 
por exemplo, com vozes 
como a do Gru, de “Meu 
Malvado Favorito”, Sid de 
“A Era do Gelo”, do narra-
dor esportivo Silvio Luiz, do 
ex-presidente Lula, do atual 
presidente Jair Bolsonaro e 
até de Homer Simpson.

Dirigindo com a própria voz
Desde 2017, o aplicati-

vo permite que qualquer 
pessoa grave sua própria 
voz dando os comandos 
e compartilhe com ou-
tros usuários.

A funcionalidade está 
dentro do app, entre as op-
ções de vozes. Basta abrir as 
opções de narração e sele-
cionar “gravar nova voz”. O 
processo pode parecer traba-
lhoso, mas na prática não é: a 
pessoa pode levar apenas al-
guns minutos para configurar 
todos os tipos de comandos 
possíveis do aplicativo.

O cantor Paulo César 
Santos, popular-
mente conhecido 

como Paulinho, vocalista do 
grupo Roupa Nova, morreu 
na noite desta segunda-fei-
ra, 14, vítima da covid-19. 
O artista estava internado na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Copa D’or, 
na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A morte de Paulinho foi 
confirmada pela assessoria 
de imprensa do Roupa Nova. 
O vocalista foi internado com 
covid-19. Em setembro, ele 
passou por um transplante 
de medula óssea para tratar 
de um linfoma.

Paulinho respondeu bem 

ao tratamento, mas depois, 
novamente, precisou inter-
nado para tratar a covid-19.

“As luzes do palco se apa-
garam. Infelizmente o nosso 
querido Paulinho não resis-
tiu. Acabamos de receber a 
notícia que ele veio a fale-
cer de falência de múltiplos 
órgãos após ser acometido 
pela infecção do vírus COVID 
19. Paciente decorrente de 
outras co-morbidades, entre 
elas um transplante de me-
dula óssea devido a um lin-
foma. Ele teve uma parada 
cardiorrespiratória hoje, que 
levou à parada dos órgãos. 
Nossos agradecimentos à 
todos que oraram e pediram 

por ele. Deus o receba de 
braços abertos!”, escreveu o 
Roupa Nova em uma publi-
cação no Instagram.

Mais cedo, numa publica-
ção no Instagram oficial do 
Roupa Nova, a banda falou 
sobre o delicado quadro de 
saúde que Paulinho se en-
contrava. “Boa tarde pesso-
al, recebemos novas notícias 
do nosso querido Paulinho 
e viemos compartilhar com 
vocês. Ele segue hospitaliza-
do na UTI (não COVID), agora 
em estado delicado e preci-
sando de cuidados mais es-
pecíficos. Vamos continuar 
orando e mandando pensa-
mentos positivos. Obrigado 

a todos por tanto carinho.
Paulinho, nascido no Rio 

de Janeiro, em 1952, estava 
no Roupa Nova desde sua 
formação original, no início 
dos anos 80.

A voz do artista se tornou 
uma das principais marcas 
da banda. É na voz de Pau-
linho que os principais hits 
do Roupa Nova foram con-
sagrados, como “Canção de 
verão”, “Sensual”, “Volta pra 
mim”, “Asas do prazer” e 
“Meu universo é você”. Ele 
foi também percussionista 
do grupo, além de compor 
músicas como “Assim como 
eu” e “Fora do ar”, ao lado 
de outros integrantes.

Reprodução/Instagram

Paulinho, vocalista do Roupa 
Nova, morre vítima da covid-19

Saiba como ativar a voz de 
Sandy e Lucas Lima no Waze


