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Depois das fortes chuvas que caíram em Goiânia, a Prefeitura montou uma força-tarefa que objetiva prestar assistência para as famílias 
afetadas e corrigir os problemas nos locais que tiveram i alagamentos. 100 pontos na cidade já foram demonstrados pela Defesa Civil.
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Prefeitura apresenta cem pontos de 
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Um ônibus que levava 
37 passageiros de Goiânia 
para Marabá (PA) pegou 
fogo enquanto passava por 
Pirenópolis, no leste goiano. 
Segundo o Corpo de Bom-
beiros, apesar do incêndio, 
ninguém ficou ferido.

Tudo aconteceu na noite de 
sábado (9). Um dos motoristas 
do ônibus disse aos bombeiros 
que o fogo começou em uma 
das rodas e foi se espalhando 
pelo veículo, mas que todos 
conseguiram sair a tempo, an-
tes que as chamas tomassem 
conta do transporte.

Os bombeiros foram 
chamados e, quando che-
garam ao local, todos os 
passageiros já estavam a 
salvo do lado de fora do 
veículo. Eles precisaram de 
cerca de 8 mil litros de água 
para extinguir o incêndio.

O nome da empresa 
responsável pela viagem 
não foi divulgado, portan-
to, não foi possível apurar 
quanto tempo os passagei-
ros e motoristas ficaram na 
cidade até que outro veícu-
lo fosse providenciado para 
continuar a viagem.

Secretário 
de Infraes-
trutura de-
talha progra-
mas de obras 
em Goiânia

Ônibus interestadual com 
37 passageiros pega fogo em 
Pirenópolis e ninguém fica 
ferido, dizem bombeiros

Prefeitura apresenta 100 pontos de inun-
dações que devem ter intervenção imediata
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Um dos golpes mais 
comuns da internet, 
e que tem feito di-

versas vítimas nos últimos 
meses, é o chamado “golpe 
do novo número”. Apenas 
nesta semana, três casos de 
grande repercussão foram 
solucionados em Goiás, e 
resultaram na prisão de seis 
pessoas. Somados, os golpes 
geraram prejuízos de mais 
de R$ 30 mil às vítimas. Dian-
te do crescente número de 
casos, a Polícia Civil elencou 
algumas dicas para se prote-
ger de estelionatos. 

 No golpe, os suspeitos, 
utilizando a foto e o nome 
de familiares das vítimas, 
passam a pedir dinheiro 
por meio de aplicativos de 
mensagens, como explicou 
o delegado Olemar Santia-
go, do Grupo de Repressão 
a Estelionato e Outras Frau-
des da Delegacia Estadual 
de Investigações Criminais 
(GREF/DEIC). “O criminoso 
consegue os dados a partir 
de sites pagos na internet e 
obtém essa foto geralmente 
por meio de redes sociais. 
Em seguida entra em conta-
to com a vítima por WhatA-
pp ou Telegram, solicitando 
um valor, um depósito para 
um determinado fim”, disse.

 Para evitar que as vítimas 
verifiquem com quem estão 
falando antes da transferên-

cia ou depósito de valores, 
os criminosos utilizam diver-
sas estratégias, na tentativa 
de dar veracidade ao golpe. 
“Além de utilizarem a foto da 
pessoa, eles também tentam 
fazer uma ligação por chama-
da e logo em seguida avisam 
que aquela ligação está ruim e 
que por isso não vão ligar. Essa 
ação deles é justamente para 
evitar a primeira medida que 
a Polícia indica nesses casos, 
que é verificar”, afirmou.

 “Desconfiou de um nú-
mero diferente ou um núme-

ro que não é aquele comum 
que você usa para ter conta-
to com aquele parente, veri-
fique. Verifique no número 
de costume, se não conse-
guir um contato imediato, li-
gar em alguém, uma esposa, 
um filho, que possa saber do 
paradeiro do pai, da mãe ou 
familiar envolvido e que pos-
sa certificar a legitimidade 
da solicitação feita”, comple-
mentou o delegado.

Além da falsa ligação, é 
necessário ficar atento à 
forma com que os pedidos 

são feitos. Segundo Olemar 
Santiago, os estelionatários 
nesses casos optam por uma 
solicitação de forma urgente. 
“Sempre dizem ‘ah, estou aqui 
precisando de um guincho no 
meio da estrada, precisando 
fazer um exame, meu cartão 
estourou o limite, te pago logo 
amanhã, mas me deposita ra-
pidamente’. A pressa é usada 
justamente para evitar que a 
pessoa se certifique com as 
medidas antifraude”, destacou.

 Outra medida de segu-
rança importante nessas situ-

ações, de acordo com o dele-
gado, é ficar atento ao nome 
vinculado a conta que recebe-
rá o valor do depósito, princi-
palmente se for diferente do 
nome do familiar ou amigo.  
Isso porque, durante os gol-
pes, os criminosos alugam 
contas bancárias de outras 
pessoas. “Se estiver em nome 
de uma pessoa que você não 
conhece ou se for de uma 
agência de um estado diferen-
te do seu, são sinais que de-
vem causar estranheza e pre-
caução da pessoa”, reiterou.

Reprodução

A Secretaria de Infraes-
trutura anunciou o lança-
mento de dois programas de 
obras na Capital: “Pequenas 
Obras, Grandes Soluções” 
e “Conexões Urbanas”. O 
primeiro, é voltado para in-
tervenções menores, como 
manutenção de calçadas, 
prevenção de alagamentos, 
pequenas ações que resol-
vem os problemas cotidia-
nos das pessoas, e, confor-
me explica o secretário de 
Infraestrutura, Luiz Bitten-
court, de “intervenções ci-
rúrgicas e pontuais, mas que 
vão melhorar o bairro.”

 O segundo programa 
é voltado para obras de 
médio porte, como tre-
chos de avenidas, interli-
gações de bairros e alças 
de acesso a grandes ave-
nidas. “Na prática, esses 
programas já começa-
ram. São ações do pro-
grama de governo, para 
fazer mais e melhor pela 
mobilidade urbana de 
Goiânia”, diz o secretário.

Além disso, Luiz Bitten-
court afirma que a priori-
dade é concluir todas as 
obras da gestão anterior 
que estão em andamento, 
no menor tempo possível. 
“Trabalhamos com obras 
públicas não apenas com 
data de inauguração, mas 
elas devem estar prontas 
e bem feitas. Eu defino 
obra pública como uma 
corrida de obstáculos, por-
que temos que lidar com 
TCM (Tribunal de Contas 
dos Municípios), Ministé-
rio Público, licitações, são 
muitas etapas a cumprir, 
que fazem parte do ritual”, 
afirma Luiz Bittencourt.

Com isso, a previsão é 
que grandes obras inicia-
das na gestão anterior se-
jam finalizadas ainda este 
ano. Segundo Luiz Bitten-
court, o Complexo Viário 
da Avenida Jamel Cecílio 
está entre as prioridades 
da gestão e deve ser entre-
gue em cerca de seis a sete 
meses. “Esta é uma obra 
complexa, em três níveis, 
em uma área estrangula-
da, de trânsito complicado 
e que trará muitos benefí-
cios à população”, explica.

Depois das fortes chu-
vas que caíram em Goi-
ânia ontem, 09, a Prefei-
tura de Goiânia montou 
uma força-tarefa que ob-
jetiva prestar assistência 
para as famílias afetadas e 
corrigir os problemas nos 
locais que tiveram inun-
dações e alagamentos. De 
acordo com a prefeitura, 
100 pontos na cidade já 
foram demonstrados pela 
Defesa Civil como os priori-
tários para as intervenções.

Conforme o prefeito 
em exercício de Goiânia, 
Rogério Cruz (Republica-
nos), a força-tarefa conta 

com a participação de 
diversas pastas do muni-
cípio, como a Secretaria 
de Infraestrutura, de As-
sistência Social, da Comurg 
e também da Defesa Civil, 
possui como primeiro obje-
tivo limpar a cidade e aten-
der às questões individuais 
de cada morador afetado 
pela chuva de sábado.

O secretário de Infraes-
trutura, Luiz Bittencourt, 
relatou que a Defesa Civil 
entregou à prefeitura um 
levantamento com 100 
pontos com maior índice 
de alagamentos e inun-
dações em Goiânia que 

devem ter maior aten-
ção. De acordo com o 
secretário, os problemas 
constatados são aqueles 
que se acumularam nos 
últimos anos e terão in-
tervenções imediatas.

O titular da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Humano e Social, José 
Antônio Netto, afirmou 
que está visitando as re-
giões mais afetadas pe-
las chuvas e oferecendo 
abrigo nas casas de aco-
lhida cidadã (Cacs) às 
famílias que tiveram em 
suas casas problemas 
devido a chuva.

Polícia Civil dá dicas para evitar 
cair no “golpe do novo número”
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Goiás vai receber 7% 
do total de vacinas 
anunciadas nacional-

mente por meio do acordo 
firmado entre o Ministério 
da Saúde (MS) e o Instituto 
Butantan. Isso corresponde 
a 3,2 milhões de doses da 
CoronaVac, produzida pelo 
laboratório Sinovac, do total 
de 46 milhões previstas para 
todo o país, mantendo-se 
a proporcionalidade em re-
lação aos outros Estados.

O Governo de Goiás já 
está preparado para iniciar 
a vacinação já no final deste 
mês de janeiro ou logo no 
início de fevereiro, informa 
o secretário de Estado da 
Saúde de Goiás (SES-GO), 
Ismael Alexandrino. “A vaci-
na está cada dia mais perto. 
Provavelmente, na próxima 
semana, teremos sinalização 
do Ministério da Saúde (MS) 
sobre datas”, destaca.

Em Goiás, há insumos su-
ficientes para proteger a po-
pulação goiana. “Estimamos 
que há de 1,5 a 1,8 milhão de 
pessoas nos grupos de risco 
no Estado. Fizemos a aqui-
sição de 3,8 milhões de kits 
com seringa e agulha, o que 

é suficiente para vacinar mais 
da metade da população goia-
na”, diz o secretário.  “Fomos 
o primeiro Estado brasileiro a 
fazer essa compra. De forma 
que, quando o Ministério da 
Saúde nos enviar a vacina, te-
remos condições de distribuir 
e aplicá-la”, detalha Ismael 
Alexandrino.

O pedido para uso emer-
gencial das doses foi recebido 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) nes-
ta sexta-feira (08/01). O resul-
tado dos estudos divulgados 
sobre a CoronaVac aponta 
uma eficácia de 78% contra a 
Covid-19. “Isso significa que, 
de cada 100 pessoas vaci-

nadas, 78 não se infectaram 
pelo coronavírus. Outros 22 
indivíduos tiveram a doença, 
mas os casos foram leves e 
nenhum óbito foi registrado. 
Esses números são muito po-
sitivos”, avalia Alexandrino.

Os preparativos de Goiás 
para receber as doses estão 
previstos no Plano de Opera-

cionalização para a Vacinação 
contra Covid-19, que prevê 
como será a distribuição e ar-
mazenamento do imunizante 
no território goiano, a capa-
citação dos trabalhadores da 
saúde, entre outras ações.

Na segunda-feira (11/01), 
o documento será apresen-
tado para todos os 246 mu-

nicípios durante reunião da 
Comissão Intergestores Bipar-
tite. “Esperamos que todos 
falem a mesma língua e trans-
mitam adequadamente as in-
formações para a população”, 
pontua Alexandrino. Nesta se-
mana, o plano foi apresenta-
do ao Centro de Operações de 
Emergências (COE) em Saúde 
Pública de Goiás para Enfren-
tamento ao Coronavírus.

Inicialmente, a expecta-
tiva é a de que idosos e 
profissionais de saúde que 
atuam na linha de frente de 
combate à Covid-19 sejam 
priorizados. Entretanto, 
ainda é necessário aguar-
dar ajustes do Ministério 
da Saúde sobre a estratifi-
cação das faixas etárias, no 
caso da população idosa.

“Estamos trabalhando 
para termos o maior número 
de doses para proteger os goi-
anos. Porém, precisamos res-
peitar o princípio da equida-
de, priorizando aqueles mais 
expostos aos riscos. Nossa 
intenção, neste momento, é a 
de evitar mortes e, em segui-
da, a disseminação do vírus”, 
pontua o titular da Secretaria 
de Estado da Saúde.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Es-
tado de Educação (Seduc), 
assegurou durante todo o 
ano de 2020 acesso a con-
teúdos preparatórios para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) aos alunos 
da rede estadual de ensi-
no. Ao todo, 5,7 milhões de 
inscrições foram confirma-

das no país. Setenta e sete 
por cento do contingente 
matriculado na 3a série das 
unidades sob a jurisdição 
da Seduc devem participar 
do certame, o que repre-
senta 46.670 estudantes.

O governador Ronaldo 
Caiado vê a educação como 
meio para alavancar, revolu-
cionar e dignificar as pesso-

as. “Eu tive a oportunidade 
de me formar, sou médico 
e sei como a educação pode 
dar perspectiva para uma 
boa qualidade de vida”, afir-
mou Caiado. “Quero que o 
jovem escolha sua profissão, 
realize seu sonho. Ele pode 
ir muito além do que a gente 
pensa”, continuou.

A preocupação do go-

vernador com a educação 
é uma marca que ele deixa 
evidente desde que assumiu 
a gestão estadual, e que ul-
trapassa, inclusive, os limites 
das matérias tradicionais en-
sinadas em sala de aula. Um 
dos exemplos é o projeto 
Estudantes de Atitude, que 
premiou as melhores práti-
cas desenvolvidas por alu-

nos, em 2019, relacionadas 
à transparência, controle 
social, voluntariado, cons-
ciência ambiental e preven-
ção à corrupção.

Para a titular da Seduc, 
Fátima Gavioli, as ações do 
Governo de Goiás serviram 
de apoio para garantir, mes-
mo em tempo de isolamento 
social, acesso dos alunos a 

material de estudo em diver-
sos formatos. Televisão, rádio, 
parcerias com transmissões 
ao vivo em redes sociais, apli-
cativos de conversa, entre ou-
tros, integraram a lista de fer-
ramentas utilizadas. “Nosso 
objetivo foi realizar a melhor 
preparação para o Enem de 
todos os tempos”, referen-
dou a secretária.

Reprodução

Governo de Goiás garante preparação de alunos para realização do Enem

Goiás vai receber 3,2 milhões de doses 
da CoronaVac, 7% do anunciado pelo MS
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Por acaso você viu, nos 
últimos dias, um pré-
dio público ou algum 

monumento iluminado de 
roxo? Caso tenha visto, saiba 
que é uma forma chamar a 
atenção da sociedade para a 
hanseníase. O Janeiro Roxo 
foi criado em 2016 e tem 
o último domingo do mês 
como data símbolo. Nesse 
dia é celebrado o Dia Mun-
dial de Combate e Preven-
ção da Hanseníase. São 30 
mil novos casos da doença 
por ano no Brasil, que é o 
país com o segundo maior 
número de casos, perdendo 
apenas para a Índia.

Neste mês, a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 
(SBD) vai divulgar, com apoio 
de médicos da área, material 
sobre a doença. Entre as in-
formações, a descrição de si-
nais e sintomas da hansenía-
se e orientações sobre onde 
buscar diagnóstico e iniciar 
o tratamento. A hansenía-
se, segundo especialistas, é 
uma doença estigmatizada e 
cercada de preconceito.

“Combater o estigma é sal-
var vidas. Por isso, queremos 
auxiliar a sociedade a com-
preender essa doença. Des-
fazer mitos e fazer prevalecer 
a verdade sobre a hanseníase 
são as principais formas de 
ajudar profissionais da área 
de saúde, familiares, amigos 

e principalmente aqueles 
que buscam por tratamento”, 
afirmou o vice-presidente da 
SBD, Heitor Gonçalves.

 De acordo com a Socie-
dade Brasileira de Clínica 
Médica (SBCM), a partir de 
dados do Ministério da Saú-
de, a doença é mais frequen-

te nas regiões Nordeste, 
Centro-Oeste e Norte, que 
respondem por quase 85% 
dos casos do país. O Brasil 
concentra mais de 90% dos 
casos da América Latina.

 A campanha de 2021 
tem como slogan: A hanse-
níase é negligenciada, mas 

a saúde não!. Além da SBD, 
participam da campanha de 
esclarecimento à população 
as secretarias de Saúde dos 
estados, o Conselho Federal 
de Medicina (CFM), a Associa-
ção Médica Brasileira (AMB), 
a Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), a Confe-

rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ).

 “Os portadores da doen-
ça eram, até a década de 70, 
excluídos do convívio social 
e condenados ao confina-
mento em colônias”, explica 
o Movimento de Reintegra-
ção das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase, em seu 
site. A hanseníase é uma do-
ença causada pela bactéria 
Mycobacterium Leprae que 
atinge os nervos e se mani-
festa na pele.

 Apesar do passado triste 
envolvendo a hanseníase, a 
doença tem cura, seu trata-
mento é simples e custeado 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS). E tão logo ele seja ini-
ciado, a doença deixa de ser 
transmissível. O tratamento 
pode ser buscado, no caso 
da rede pública, em postos 
de saúde ou com uma equi-
pe de saúde da família.

 
Sintomas

Os sintomas da doença 
aparecem, principalmente, 
nas extremidades das mãos 
e dos pés, no rosto, orelhas, 
nádegas, costas e pernas. 
São manchas esbranquiça-
das, amarronzadas ou aver-
melhadas, com perda de 
sensibilidade ao calor, ao to-
que e à dor. É possível uma 
pessoa queimar a pele na 

chama do fogão ou em uma 
superfície quente e sequer 
perceber. A sensação de for-
migamento também é um 
sinal da doença.

Outros sintomas são sen-
sação de fisgada, choque, 
dormência e formigamen-
to ao longo dos nervos dos 
membros; perda de pelos em 
algumas áreas e redução da 
transpiração; redução de for-
ça na musculatura das mãos 
e dos pés; e caroços no corpo, 
em alguns casos avermelha-
dos e dolorosos. Condições 
precárias de moradia e sane-
amento favorecem a ação da 
Mycobacterium Leprae.

Quem tem diagnóstico 
para hanseníase deve come-
çar a tomar os medicamen-
tos prescritos de imediato. O 
tratamento deve ser seguido 
à risca. As pessoas que convi-
vem com pacientes diagnos-
ticados com a doença devem 
ser examinadas pelo médico.

“A prevenção consiste 
no diagnóstico e tratamen-
to precoces, o que ajuda 
a evitar a transmissão e o 
consequente surgimento 
de novos casos. Precisamos 
frisar: hanseníase tem cura 
e quanto antes o tratamen-
to for iniciado, menor o 
risco de sequelas”, afirmou 
Sandra Durães, coordena-
dora do Departamento de 
Hanseníase da SBD.

Divulgação

Mês de conscientização sobre a Hanseníase



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 dyna-
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 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

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

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

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. 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 
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 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
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 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote 
de localizado, rua pavi-
mentada, água e nergia 
elétrica. 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 
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confir-
mar disponibilidade. No 
tama145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
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 CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza qualquer oferta 
do mercado! 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

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
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 11 de Janeiro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



Autoridades da Indonésia 
confirmaram neste sábado 
(9/1), que o avião comercial 
com 62 pessoas a bordo que 
desapareceu após a decola-
gem sofreu um acidente e 
caiu no mar. Bambang Suryo-
hadi, da agência de busca 
e resgate da Indonésia, Ba-
sarna, relatou em uma en-
trevista coletiva que o avião 
da linha aérea Sriwajaya, um 
Boeing 737-500, caiu no Mar 
de Java poucos minutos após 
decolar do Aeroporto Inter-
nacional de Sukarno-Hatta, na 
capital da Indonésia, Jacarta, 
com destino a Pontianak, ca-
pital da província de Bornéu 
Ocidental.

Quase simultaneamente, 
o Ministro dos Transportes da 
Indonésia, Budi Karya Sumadi, 
deu também uma conferência 

de imprensa na qual explicou 
que o contato com o avião foi 
perdido cerca de treze minu-
tos após a decolagem. Na oca-
sião, o avião havia mudado 
abruptamente de direção, o 
que levou a torre de controle 
a perguntar aos pilotos o que 
estava acontecendo, quando 
desapareceu repentinamente 
do radar, segundo o ministro, 
que expressou “pesar” pelo 
incidente.

Por sua vez, o porta-voz da 
agência de busca e resgate dis-
se que os destroços do avião 
já foram encontrados e que o 
ponto exato da colisão deve 
ser localizado esta noite. Mais 
cedo, pescadores já haviam re-
latado à imprensa local terem 
encontrado pedaços de metal 
que seriam da aeronave.

O avião levava 56 pas-

sageiros e seis tripulantes. 
De acordo com o serviço de 
monitoramento de radares 
Flightradar24, o voo SJ182 
“perdeu mais de 10 mil pés 
de altitude (cerca de 3 mil 
metros) em menos de um 
minuto, cerca de 4 minutos 
após a decolagem”. “Tenho 
quatro membros da minha 
família no avião - minha 
esposa e meus três filhos”, 
contou Yaman Zai, que os 
esperava no aeroporto de 
Pontianak. “Minha espo-
sa me enviou uma foto do 
bebê hoje... Como meu co-
ração não poderia estar em 
pedaços?”, completou.

A aeronave tinha 27 anos 
de uso e o trajeto tinha dura-
ção estimada de 90 minutos. 
A empresa disse que está reu-
nindo mais informações sobre 
o voo antes de emitir um co-
municado detalhado. A Sriwi-
jaya Air é uma das aéreas de 
baixo custo da Indonésia e faz 
trajetos para dezenas de des-
tinos domésticos e internacio-
nais. De acordo com Adita Ira-
wati, porta-voz do Ministério 
dos Transportes da Indonésia, 
o avião decolou às 4h36 da 
manhã no horário de Brasília.

A Indonésia, maior país for-
mado por arquipélagos, com 
mais de 260 milhões de habi-
tantes, tem sido castigada por 
acidentes terrestres, marítimos 
e aéreos por conta da superlo-
tação em balsas, infraestrutu-
ra antiga e frágeis padrões de 
segurança, o que fez com que 
muitas companhias aéreas do 
país tenham sido proibidas de 
operar na Europa e nos Estados 
Unidos no passado.

7

O Japão notificou o 
Ministério da Saúde 
no sábado (9) sobre 

a identificação de uma nova 
cepa do novo coronavírus 
em quatro viajantes que 
chegaram a Tóquio prove-
nientes do Amazonas.

Segundo informações 
fornecidas ao Ministério 
da Saúde pelas autorida-
des sanitárias japonesas, 
a nova variante possui 12 
mutações, sendo que uma 
delas é a mesma encontra-
da em variantes já identifi-
cadas no Reino Unido e na 
África do Sul, o que impli-
ca em maior potencial de 
transmissão do vírus.

Não há, no entanto, nen-
huma evidência científica 
que aponte que novas va-
riantes possam impactar na 
efetividade do diagnóstico 
laboratorial ou das vacinas 
contra a Covid-19.

Os passageiros desem-

barcaram na capital japone-
sa em 2 de janeiro após uma 
temporada no Amazonas. 
Eles desenvolveram sinto-
mas leves e estão cumprindo 

quarentena em Tóquio.
O Ministério da Saúde 

informou, em nota, que to-
mou as devidas medidas de 
precaução, tais como co-

municação de alerta para 
toda a rede Cievs (Centro 
de Informações Estratégicas 
e Resposta de Vigilância em 
Saúde) do país.

Solicitou ainda as autori-
dades japonesas informação 
sobre a nacionalidade dos via-
jantes e locais de deslocamen-
to no Brasil para rastreamen-

to de potenciais contatos; e 
orientação, por meio de nota 
técnica, do diagnóstico mo-
lecular de variantes do Sars-
-CoV-2 à rede de saúde.

O Instituto Evandro Chagas 
está preparado para o recebi-
mento de amostras para se-
quenciamento da variante.

“A pasta recomenda que 
as autoridades estaduais, 
municipais e Distrito Fede-
ral continuem a fortalecer 
as atividades de controle 
e investigação do corona-
vírus a fim de rastrear con-
tatos em todos os casos da 
doença, e a ampliar o se-
quenciamento de rotina do 
vírus para identificação, tão 
cedo quanto possível, de 
novas variantes em circula-
ção no país. O Ministério da 
Saúde, em parceria com a 
Organização Pan-America-
na de Saúde (OPAS/OMS), 
segue monitorando o caso” 
,disse em nota.
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-------------------------------
ALUGUEL

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

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. 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 
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 
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
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 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote 
de localizado, rua pavi-
mentada, água e nergia 
elétrica. 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 
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confir-
mar disponibilidade. No 
tama145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
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 CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza qualquer oferta 
do mercado! 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

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
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, 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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Em temporada nos Es-
tados Unidos, Anitta foi 
ao Instagram na última 
sexta-feira (8/1) contar 
que defendeu o SUS em 
solo norte-americano. De 
acordo com a cantora, um 
motorista de taxi puxou 
assuntou sobre a vacina 
Coronavac, e ela aprovei-
tou a situação para exal-
tar o Sistema Único de 
Saúde e o Butantan.

“Não vou mentir que 
fiquei me gabando. “É por-
que no Brasil a gente tem o 
SUS, é um sistema público 
de saúde. A gente tem o 
Butantan””, contou.

A artista ainda aprovei-

tou para brincar sobre ser 
o rosto da campanha de 
vacinação no Brasil, para 
incentivar as pessoas, e iro-
nizar a fala do presidente 
sobre os possíveis efeitos 
da vacina. “A galera acom-
panha em tempo real que 
eu não vou virar jacaré… 
vai ser tudo”, disse.

Críticas
No dia seguinte, po-

rém, a voz de Vai Malan-
dra teve que voltar às re-
des sociais, mas dessa vez 
para se defender. Ao exal-
tar o SUS, Anitta causou 
polêmica e recebeu diver-
sas críticas do público.

A Discovery anunciou 
nesta sexta-feira (8) 
que vai produzir nes-

te ano uma versão brasileira 
do Largados e Pelados, rea-
lity show em que os partici-
pantes têm que sobreviver 
em um local inóspito sem 
roupas. Segundo a empresa, 
trata-se de um pedido antigo 
feito pelos fãs do programa.

As inscrições serão aber-
tas no domingo (10) e pode-
rão ser feitas pela internet. 
De acordo com as informa-
ções já disponíveis no site, os 
interessados devem enviar 
um vídeo na horizontal, com 
até 2 minutos de duração, 
contando por que você deve 
ser escolhido para participar 

da primeira temporada de 
Largados e Pelados – Brasil.

Também é preciso preen-
cher um questionário falan-
do sobre as condições físicas 
atuais do candidato, a razão 
pela qual ele quer viver essa 
aventura e qual seria a maior 
preocupação no caso de ser 
selecionado. O canal pago avi-
sa que os participantes pre-
cisam ser maiores de idade e 
que o ideal é tenham experi-
ência prévia em sobrevivência 
em ambientes hostis.

O período de inscrições 
vai até 28 de fevereiro. 
“Durante 21 dias, homens 
e mulheres –que se conhe-
cem nus diante das câme-
ras– formarão duplas e se-

rão desafiados a sobreviver 
em um dos mais inóspitos 
ambientes do mundo”, expli-
ca o texto de apresentação. 
“Sem comida, água ou rou-
pas. Nesta temporada, um 
grupo de brasileiros terá a 
chance de desbravar uma 
região extremamente desa-
fiadora pela primeira vez! 
Eles terão que superar de-
safios físicos e mentais que 
aumentam dia após dia.”

Exibido desde 2013, o 
programa se tornou um dos 
maiores sucessos do ca-
nal pago e gerou derivados 
como Largados e Pelados – A 
Tribo e Largados e Pelados: 
Sozinhos, que também apa-
recem entre as maiores au-

diências do canal.
Desde domingo, o Disco-

very está exibindo momentos 
antológicos da série na sema-
na +Largados, +Pelados. 

“Durante 21 dias, homens 
e mulheres – que se conhe-
cem nus diante das câmeras 
– formarão duplas e serão 
desafiados a sobreviver em 
um dos mais inóspitos am-
bientes do mundo. Sem co-
mida, água ou roupas. Nes-
ta temporada, um grupo de 
brasileiros terá a chance 
de desbravar uma região 
extremamente desafiado-
ra pela primeira vez! Eles 
terão que superar desafios 
físicos e mentais que au-
mentam dia após dia“.

Discovery abre seleção de versão 
brasileira do Largado e Pelados

Nos EUA, Anitta exalta 
o SUS e relembra: “Não 
nasci em berço de ouro”


