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Tornados registrados no sudeste dos Estados Unidos e onda de frio histórico abaixo de zero em estados do sul, como o Texas, foram 
responsáveis por sete mortes e por grandes cortes de fornecimento de energia que cancelaram a vacinação contra a covid-19. 
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Fiscais do Procon Goiás 
estão percorrendo, nesta 
quarta-feira (17/2), os pos-
tos de combustíveis em 
Goiânia para atender denún-
cias de consumidores. Além 
dos testes de aferição de 
quantidade e qualidade de 
combustível que são realiza-
dos de praxe, os fiscais vão 
solicitar as notas fiscais de 
compra e venda, referentes 
ao período dos últimos cinco 
meses, de todos os combus-
tíveis comercializados pelos 
estabelecimentos. 

 Segundo o órgão de de-
fesa do consumidor, a fis-
calização tem o objetivo de 
apurar o repasse dos três 

aumentos consecutivos 
aplicados somente neste 
ano à gasolina pela Petro-
bras e dois aumentos sobre 
o óleo diesel aos consumi-
dores finais. Neste período, 
a gasolina já subiu 20,6% e 
o diesel, 11%. 

 A documentação emitida 
pelos postos será analisada 
pela Gerência de Pesquisa 
e Cálculo do órgão, que irá 
verificar a possibilidade da 
prática de preços abusivos. 
Dos três postos visitados 
até o momento, um foi au-
tuado no Setor Pedro Lu-
dovico, por irregularidades 
na forma de divulgação do 
preço ao consumidor.

Câmara 
de Goiânia 
vai barrar 
servidores 
que não 
estiverem 
de máscara

Maconha escondida em pão 
dentro do presídio de Inhumas

Detran recebe recursos de multas por e-mail

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 
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O feriado de Carnaval 
foi suspenso pelo Go-
verno de Goiás e por 

prefeituras como a de Goiânia 
como parte das medidas para 
conter o avanço da Covid-19 
no Estado, que já registra mais 
de oito mil óbitos confirma-
dos pela doença. Mesmo com 
movimento pouco aparente, 
a fiscalização atuou de forma 
intensa nos últimos dias para 
autuar estabelecimentos e 
dissipar aglomerações.

Sobre o comércio, o pre-
sidente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de Goiás 
(Fecomércio-GO), Marcelo 
Baiocchi, afirmou que a en-
tidade entende que o cum-
primento do feriado de Car-
naval não é obrigatório, mas 
que as convenções coletivas 
trabalhistas em vigência de-
vem ser respeitadas por sin-
dicatos e empresas filiados.

Deste modo, orientou os 
sindicatos e empresas no 
Estado a cumprirem a con-
venção coletiva se não hou-
ver previsão. “Não haven-
do, precisamos trabalhar”, 
pontuou. A manutenção 
dos dias de trabalho obje-
tivou reduzir as aglomera-
ções na Capital e no interior 
resultante dos dias de folga, 
além, de ser, para o comér-
cio, uma oportunidade de 
recuperação das vendas.

Na Capital, entre quarta-
-feira (10) e domingo (14), 
foram fiscalizados 40 estabe-
lecimentos durante a Opera-
ção de Carnaval, o que resul-
tou em 27 locais multados 
e interditados pelo descum-
primento dos protocolos 
previstos em decreto, como 
horário de funcionamento, 
medidas sanitárias de prote-
ção e distanciamento social.

Aparecida de Goiânia
As equipes de fiscalização 

percorreram regiões da cida-

de com objetivo de orientar, 
notificar e autuar proprietá-
rios de bares, distribuidores 
de bebidas e similares sobre 
as novas regras do decreto 
de Lei Seca. A Prefeitura de 
Aparecida de Goiânia am-
pliou o horário da Lei Seca 
no município, permitindo o 
funcionamento de estabele-
cimentos que comercializam 
bebidas alcoólicas até às 
23h, enquanto distribuido-
ras, lojas de conveniência e 
serviços ambulantes até po-
dem funcionar até às 22h.

Anápolis
Em Anápolis, uma fes-

ta de forró com cerca de 
300 pessoas foi encerrada 
no final de semana em um 
estabelecimento no Bair-
ro Jaiara. De acordo com 
Gúbio Pereira, gerente de 
Vigilância Sanitária da ci-
dade, o público no local 
era em sua maioria ido-
sos, entre 70 e 75 anos de 
idade. O dono do estabe-
lecimento foi autuado e 
responderá processo ad-
ministrativo.

Caldas Novas
Na contramão de outras ci-

dades, Caldas Novas, uma das 
principais cidades turísticas do 
Estado, flexibilizou o decre-
to anterior sobre a Lei Seca, 
permitindo até a meia-noite a 
abertura de restaurantes, ca-
sas noturnas, distribuidoras de 
bebidas e a comercialização 
de bebidas alcoólicas. Desde 
o final de semana, moradores 
relataram aglomerações e fes-
tas em diferentes pontos da ci-
dade, que decretou ponto fa-
cultativo na segunda (15) e na 
quarta-feira de Cinzas (17) até 
às 12h. Até a sexta-feira (12), 
já haviam sido registrado 80 
óbitos pela doença na cidade.

Pirenópolis
Em Pirenópolis, outro gran-

de destino turístico do interior 
goiano, a realização de shows, 
festas, eventos de Carnaval e 
similares de qualquer tipo, em 
ambientes fechados ou aber-
tos, públicos ou privados foi 
proibida. Desde a sexta-feira 
(12), a Prefeitura de Pirenó-
polis, com o apoio da Polícia 
Militas, começou a realizar 
um controle de acesso nos 
principais pontos de entrada 
da cidade com o objetivo de 
orientar os visitantes sobre as 
normas e condutas do decreto 
municipal vigente, além de so-
licitar a apresentação de reser-
va na cidade para o período.

Reprodução

Entrou em vigor, nesta 
quarta-feira (17/2), uma 
nova portaria publicada 
pela Câmara Municipal de 
Goiânia que endurece as 
restrições para servidores 
da Casa que se recusarem 
a cumprir os protocolos 
de prevenção contra a co-
vid-19. Segundo apurado 
pelo Dia Online, as novas 
medidas surgem após a 
recusa por parte de alguns 
vereadores e assessores 
em adotar medidas de 
prevenção no Parlamento, 
como o uso de máscara.

A portaria de nº 379/21 
restringe o acesso à Casa 
a vereadores, vereadoras, 
servidores e colaborado-
res, sejam eles estagiários, 
terceirizados ou menores 
aprendizes. No entanto, a 
restrição que mais chamou 
atenção foi a obrigatorie-
dade do uso de máscara de 
proteção “para ingressar e 
permanecer nas dependên-
cias” da Câmara, “ficando 
os agentes da Guarda Civil 
Metropolitana responsáveis 
por fiscalizar a determina-
ção, com poderes para res-
tringir a entrada e perma-
nência daqueles que não 
observarem a obrigação”.

Antimáscara
Foi apurado que a por-

taria surgiu após uma reu-
nião realizada pela Mesa 
Diretora da Câmara na últi-
ma terça-feira (16), em de-
corrência de embates cau-
sados por vereadores que 
se recusam a usar máscara 
de proteção na Casa, mes-
mo diante dos estudos 
científicos que comprovam 
que o acessório contribui 
para prevenir de contami-
nar e ser contaminado pelo 
novo coronavírus, agente 
causador da covid-19.

Um exemplo seria a ve-
readora Gabriela Rodart 
(DC) que, mesmo antes 
de assumir o mandato, 
no ano passado, já havia 
afirmado que não usaria 
máscara na Câmara. A par-
lamentar chegou a promo-
ver uma campanha contra 
o uso obrigatório do item.

O Detran-GO volta a re-
ceber via e-mail os pedidos 
de protocolização do recur-
so de multas da autarquia e 
da Goinfra. A medida é uma 
das ações para evitar a dis-
seminação da Covid-19.Os 
condutores que forem autu-
ados pelo Detran-GO devem 
enviar a solicitação para o 
e-mail protocolo@detran.
go.gov.br. Para as notifica-
ções da Goinfra, o e-mail 
para envio do recurso é o 
codepjari@goinfra.go.gov.br. 

No corpo deve constar o 
nome completo, CPF (sem 
pontos e traços), número do 
auto de infração e o número 
do celular.Para efetivação 

da defesa, o condutor deve 
encaminhar o requerimento 
ou petição inicial preenchi-
do e assinado, documen-
tação pessoal e documen-
tação do veículo em um 
único arquivo no formato 
PDF por auto de infração, 
em preto e branco, e reso-
lução máxima de 200 dpis.

As notificações das 
prefeituras e da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
seguem o indicado no 
auto de infração. Para 
estes, o envio de recurso 
permanece continua sen-
do diretamente no órgão 
de competência presen-
cialmente ou via Correios.

Carnaval: feriado com pouco 
movimento e muita fiscalização
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A reunião do gover-
nador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, 

com prefeitos, presidentes 
de entidades comerciais 
e presidentes dos pode-
res Legislativo, Judiciário 
e Ministério Público parte 
da Nota Técnica divulgada 
pela secretaria de Saúde. 
O documento, assinado 
pelo secretário Ismael Alex-
andrino na noite de terça 
(16/01) propõe a implan-
tação da gestão conforme 
a situação da pandemia do 
Coronavírus em 18 regio-
nais do Estado.

“Considerando indicado-
res relacionados à acelera-
ção do contágio e à sobre-
carga do sistema de saúde, 
as 18 regiões de saúde serão 
estratificadas semanalmen-
te em situação de alerta, 
situação crítica e situação 
de calamidade. Essa estra-
tificação, os indicadores e 
as respectivas fórmulas de 
cálculo serão divulgados às 
sextas-feiras,no Painel CO-
VID-19 da SES-GO (http://
covid19.saude.go.gov.br). 
Em caso de piora dos indica-
dores, medidas mais restriti-

vas devem ser mantidas por 
pelo menos 14 dias pelos 
municípios da região; em 
caso de melhora, medidas 
menos restritivas podem 
ser adotadas a partir da se-
mana seguinte”, relatou  o 
secretário no documento.

As medidas recomen-
dadas devem ser adotadas 

a partir da reunião desta 
quarta por videoconferência 
entre o governador Caiado 
e os prefeitos. Ainda não foi 
divulgada qual a situação de 
risco para cada região.

O mapa apresentado pela 
Secretaria de Estado de Saúde 
de Goiás (SES-GO), na reunião 
do governo do Estado com os 

municípios goianos, aponta 
seis regiões com situação de 
calamidade em Goiás.

Classificadas em situações 
de calamidade, na cor verme-
lha, crítica, na cor laranja, e 
em alerta, na cor amarela, as 
regiões vermelhas indicam, de 
acordo com a superintenden-
te em Vigilância da Saúde, Flú-

via Amorim, onde deve haver 
providências emergenciais, 
neste momento.

“Temos hoje a região En-
torno do Sul, Estrada de Fer-
ro, Nordeste II, Oeste I, Rio 
Vermelho e São Patrício em 
estado de calamidade”, rela-
ta a superintendente.

Flúvia Amorim explicou, 

ainda, que o mapa será atua-
lizado semanalmente, todas 
as sextas-feiras, com novas 
análises das regiões. “A mu-
dança dessas cores das regi-
ões, vai depender das pro-
vidências tomadas por cada 
município”, ressalta.

O senador Luíz do Carmo 
usou o seu tempo de discur-
so da reunião do governo 
de Goiás com os municípios 
goianos, para fazer apelo ao 
combate do Covid-19.

Ele alegou ter perdido o 
seu irmão nesta terça-feira 
(16) para a doença, e afir-
mou que só quem sente a 
dor da perca de um familiar, 
age diferente com relação às 
medidas de proteção.

“Eu tô falando como um 
cara que tá sofrendo, meu ir-
mão tinha 57 anos, estava aqui 
há 10 dias conversando com 
nós aqui, e agora tá onde? no 
cemitério”, desabafou.

O senador acredita, ain-
da, que medidas mais du-
ras devem ser tomadas no 
comércio. “Esse negocio de 
fechar só a noite, será que o 
vírus vem só a noite?”, ques-
tiona Luiz do Carmo, com re-
lação ao decreto da Lei Seca.

O governo do Estado diz 
que é falsa a informação de 
que o governador Ronaldo 
Caiado (DEM) apoia a ado-
ção de lockdown em todo o 
Estado de Goiás. 

O boato ganhou corpo 
com a circulação de um ví-
deo no WhatsApp em que 
o governador defende o fe-
chamento do comércio, mas 

o vídeo é de meses atrás. 
Checada a informação com 

o secretário estadual de Saú-
de, Ismael Alexandrino, que 
afirma que todas as recomen-
dações feitas pelo governo a 
respeito da pandemia estão 
na nota técnica divulgada na 
noite da última terça-feira, e 
que o resto é fake news.

Na nota, o governo infor-

ma que vai divulgar um mapa 
semanal em que divide as 18 
regiões de Goiás em escalas 
amarela, laranja e vermelha. 
O vermelho é para locais em 
que a pandemia atingiu situ-
ação de calamidade. 

Para cada uma dessas cores, 
o governo recomenda um rol 
de ações – a serem acatadas ou 
não pelas prefeituras. Só para 

as regiões em vermelho é que 
o Estado sugere o fechamento 
do comércio não essencial. 

De acordo com o mais 
recente mapa da covid-19 
em Goiás, seis das 18 regi-
ões estão em situação de 
calamidade. Goiânia, onde 
a maior parte da população 
está concentrada, encon-
tra-se na escala laranja.

Reprodução

Secretário de Saúde diz que suposto lockdown em Goiás é fake news

Saúde implanta matriz de risco por região 
com medidas restritivas contra o Coronavírus
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Em nota divulgada na 
manhã desta quarta-fei-
ra (17) no perfil do de-

putado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ) no Twitter, a advoga-
da Thainara Prado afirma que 
a prisão de seu cliente viola a 
imunidade e a liberdade de 
expressão do parlamentar. 
Segundo a defensora, o fla-
grante não foi configurado e 
nem mesmo houve crime que 
pudesse embasar a prisão. 
O deputado, informou ela, 
aguarda preso na carceragem 
da Superintendência da Polí-
cia Federal, no Rio, uma deci-
são da Câmara dos Deputados 
sobre a manutenção da deci-
são do ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF). A ordem de pri-
são partiu de Moraes.

Eis a íntegra da nota: “A as-
sessoria jurídica do deputado 
federal Daniel Silveira informa 
que o deputado se encontra 
detido na carceragem da Su-

perintendência da Polícia Fe-
deral, no Rio de Janeiro, onde 
passou a noite e aguardará a 
decisão da Câmara dos Depu-
tados quanto à manutenção 
ou não da sua prisão. A prisão 
do deputado representa não 

apenas um violento ataque à 
sua imunidade material, mas 
também ao próprio exercício 
do direito à liberdade de ex-
pressão e aos princípios ba-
silares que regem o processo 
penal brasileiro. Os fatos que 

embasaram a prisão decreta-
da sequer configuram crime, 
uma vez que acobertados 
pela inviolabilidade de pala-
vras, opiniões e votos que a 
Constituição garante aos de-
putados federais e senadores. 

Ao contrário, representam o 
mais pleno exercício do mú-
nus público de que se reveste 
o cargo ocupado pelo depu-
tado. A assessoria do depu-
tado esclarece ainda que não 
houve qualquer hipótese legal 
que justificasse o suposto es-
tado de flagrância dos crimes 
teoricamente praticados por 
Daniel Silveira, tampouco há 
que se cogitar de pretensa 
inafiançabilidade desses deli-
tos. Evidente, portanto, o teor 
político da prisão do deputa-
do Daniel Silveira.”

Indício de crime
O ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes afirmou, sobre a pri-
são do deputado bolsonaris-
ta Daniel Silveira, que “tudo 
indica haver elementos cri-
minais em ataque à Corte”. 
“Foi por isso que o ministro 
Alexandre de Moraes de-
terminou essa providência”, 

completou Gilmar em entre-
vista à rádio Bandeirantes.

Silveira foi preso na noi-
te de ontem após publicar 
um vídeo com apologia ao 
Ato Institucional 5 (AI-5), o 
instrumento mais rígido da 
repressão militar durante 
a ditadura, e com ataques 
e ofensas aos ministros da 
Corte. Alexandre de Moraes 
é também relator dos inqué-
ritos dos atos antidemocráti-
cos e das fake news.

“A Constituição prevê in-
clusive um tratamento muito 
mais rigoroso nestes casos de 
crimes contra a democracia 
ou que ameaçam a democra-
cia. Até aqui não tínhamos 
vivido – nestes 30 e pouco 
anos que acompanhamos o 
desenvolvimento da Consti-
tuição – esse tipo situação. 
E isso tem se materializado 
de maneira mais clara a partir 
das últimas eleições de 2018”, 
disse Gilmar Mendes.

Divulgação

Divulgação

Defesa de deputado Daniel Silveira contesta 
flagrante e motivos alegados para prisão

A Polícia Federal busca 
percorrer o caminho do di-
nheiro fruto de esquema 
de tráfico internacional de 
drogas, com uso de aerona-
ves da Força Aérea Brasileira 
(FAB), para identificar todos 
os envolvidos. Apurações re-
alizadas a partir da operação 
Quinta Coluna, deflagrada 
em 2 de fevereiro, apontam 
que o sargento da FAB, Mano-
el Silva Rodrigues, preso em 
2019 quando levava cocaína 
para a Espanha, e a esposa, 
Wikelaine Nonato Rodrigues, 
gastavam parte do dinheiro 
em uma casa de swing.

Os investigadores recu-
peraram uma conversa re-
gistrada em 18 de abril de 
2019, antes da viagem do 

militar para Madri, capital 
espanhola. A mulher per-
gunta a Manoel se eles po-
dem sair à noite para uma 
“baladinha”, caso o homem 
consiga receber R$ 1,5 mil. 
O sargento fala que sim e 
que eles podem utilizar o 
dinheiro guardado na casa. 
Wikelaine não concorda e 
diz que a quantia seria para 
pagar contas. A “baladinha” 
a qual o casal se refere se 
trata de uma famosa casa 
de swing do Distrito Fede-
ral, conforme foi citado por 
eles na conversa.

Nesse momento, os poli-
ciais acreditam que o casal 
conseguiu algum dinheiro 
que alterou circunstancial-
mente a condição financeira 

da família. Os investigado-
res também apontam para 
o fato de a dupla guardar 
dinheiro em casa. Para a PF, 
os recursos seriam uma espé-
cie de “adiantamento” pelo 
transporte de entorpecente 
que ocorreria em alguns dias.

Os policiais federais des-
cobriram, também, que o ca-
sal fez uma reforma no valor 
de R$ 26 mil no apartamento 
em que moravam. Antes de 
ser preso, Manoel Silva Ro-
drigues comprou uma mo-
tocicleta de R$ 32 mil, com 
pagamento em espécie. As 
investigações continuam 
em andamento para identi-
ficar no que mais o dinheiro 
foi gasto e quais são os ou-
tros envolvidos.

PF investiga se dinheiro de tráfico em 
aviões da FAB foi usado em casa de swing

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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 whatsa-
pp: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: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
-------------------------------
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

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

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
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$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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 whatsa-
pp: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: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
-------------------------------
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

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

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
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$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
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
-------------------------------
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

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

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

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

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Tornados registrados no 
sudeste dos Estados 
Unidos e o frio histórico 

abaixo de zero em estados 
do sul, como o Texas, foram 
responsáveis hoje (16) por 
sete mortes e por grandes 
cortes de fornecimento de 
energia que cancelaram a 
vacinação contra a covid-19.

O clima deve seguir assim 
em muitas partes dos Esta-
dos Unidos até a próxima 
sexta-feira (19), com até 10 
centímetros de neve e chuva 
congelante previstos para os 
estados do sul e do nordeste.

Uma massa de ar do Ár-
tico, que atingiu grande 
parte do país, empurrou as 
temperaturas para mínimas 
históricas nesta terça-feira, 
segundo a meteorologista 
Lara Pagano, do Centro de 
Previsão do Tempo do Ser-
viço Meteorológico Nacional 
em College Park, Maryland.

Em Lincoln, Nebraska, a 
temperatura chegou a -35 
graus Celsius (°C), quebrando 
o recorde anteriormente esta-
belecido em 1978, de -27°C.

Em meio à falta de en-
ergia, autoridades fecha-
ram locais de vacinação e 

dobraram esforços para uti-
lizar cerca de 8.400 doses 
que exigem refrigeração 
abaixo de zero, depois que 
um gerador falhou, infor-
mou a juíza do condado de 
Harris Lina Hidalgo.

No sudeste dos Estados 
Unidos, um sistema de baixa 
pressão serviu de combustí-
vel para tempestades que 
provocaram pelo menos qu-
atro tornados, disse o mete-
orologista Jeremy Grams, do 

serviço climático do Centro 
de Previsão de Tempestades 
em Norman, Oklahoma.

Pelo menos 23 pessoas 
morreram e milhões sofrem as 
consequências de uma tem-
pestade de neve devastadora 

em vários estados da América.
No Texas, milhões de pesso-

as continuam sem eletricidade 
nesta quarta-feira (17). Isso 
significa que, diante das baixas 
temperaturas registradas, pas-
saram a noite sob frio rigoroso. 

O governador do Texas pe-
diu providências aos respon-
sáveis pelo fornecimento de 
energia. O frio registrado nes-
tes dias deve durar pelo menos 
até o próximo fim de semana. 

Lina Hidalgo, do condado 
de Harris, escreveu no Twit-
ter que “há a possibilidade 
de que as falhas de energia 
aconteçam além do tempo 
dessa tempestade”.

Mais de 4 milhões de pes-
soas estavam ontem à noite 
sem energia, incluindo 1,4 
milhão da região metropoli-
tana de Houston.  De acordo 
com a Reuters, também um 
quarto das casas em Dallas 
estava às escuras.

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Joe Bi-
den, disse que o governo 
federal garantiu aos gover-
nadores dos estados afeta-
dos pela tempestade que 
eles terão toda a ajuda de 
emergência necessária.

Outro problema provoca-
do pelo mau tempo e a con-
sequente falta de eletricidade 
é que o movimento de vaci-
nação contra a covid-19 foi, 
suspensa em algumas regiões 
devido à falta de condições.

Reprodução

Tornados e onda de frio nos EUA 
matam sete pessoas e param vacinação

DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 18 de Fevereiro de 2021 mundo

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
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
-------------------------------
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

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

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

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

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

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O cantor Marcelo Pires 
Vieira, o Belo, foi preso 
nesta quarta-feira (17) pela 
Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD), da Polícia 
Civil do Rio de Janeiro.

O artista é investigado 
pela realização de um show 
no sábado (13), no Comple-
xo da Maré, Zona Norte do 
Rio, apesar das proibições 
devido à pandemia.

Como o evento foi em 
uma escola estadual do 
Parque União e não teve 
autorização das autori-
dades de Saúde, a polícia 
também investiga a inva-
são ao colégio. Segundo 
investigadores, as salas de 
aula do Ciep 326 – Profes-
sor César Pernetta foram 
utilizadas como camarotes.

A operação se chama “É o 
que eu mereço”, em referên-
cia a uma das músicas do can-
tor, que chegou à DCOD por 
volta das 15h30 desta quarta.

Na chegada, ele afirmou 
que precisa “saber o que 
está acontecendo enquan-
to achar que cantar e fa-
zer musica é crime”. O G1 
procurou a assessoria de 
Belo, mas não havia obtido 
retorno até a última atua-

lização desta reportagem.
Mulher de Belo, a mode-

lo Gracyanne Barbosa, que 
visitou Belo na Cidade da 
Polícia nesta quarta, postou 
um texto no Instagram. Ela 
argumentou que o marido 
“chega pela porta de trás nos 
locais de shows, vai direto ao 
camarim e entra no palco. Só 
em cima dele tem o contato 
e a noção do público”.

Gracyanne também afir-
mou que o cantor cumpre 
normas e testa a equipe 
contra a Covid-19. “Ele se 
preocupa com aglomera-
ções e sempre reivindica 
quando se burla alguma 
regra deixando ele ou seus 
fãs em risco”, escreveu.

Após ter aberto inqué-
rito para apurar as circuns-
tâncias do show de Belo 
na Maré, a DCOD cumpriu 
nesta quatro mandados de 
prisão preventiva e cinco de 
busca e apreensão. Uma das 
buscas foi na sede da pro-
dutora Série Gold, organiza-
dora do evento, onde foram 
apreendidos equipamentos, 
a aparelhagem de som, do-
cumentos e veículos. Na casa 
de Belo, foram apreendidos 
dinheiro e duas pistolas.

Uma das mais icôni-
cas vilãs do universo 
Disney, Cruella de 

Vil vai ganhar um novo filme 
live-action, contando agora 
as origens da antagonista 
da animação 101 Dálmatas 
(1961). Emma Stone (La La 
Land, A Favorita) será a en-
carregada de interpretar a 
juventude da personagem, 
vivida por Glenn Close no 
live-action homônimo de 
1996 e em sua continuação, 
102 Dálmatas (2000).

De acordo com informa-
ções do portal MSN, o lon-
ga em questão se chamará 
Cruella e será ambientado 
na Londres de 1970, mos-
trando como uma jovem e 
excêntrica aspirante a es-
tilista chamada Estella deu 
seus primeiros passos no 
sentido de converter-se em 

uma perigosa – porém caris-
mática – psicopata.

Ao se unir a dois ladrões 
moradores de rua para jun-
tos sobreviverem de peque-
nos golpes, Estella acaba 
tendo seu destino cruzado 
com a Baronesa Von Hellman 
– interpretada pela grande 
Emma Thompson -, que ofe-
rece sua amizade à moça com 
o intuito de, na verdade, usur-
par a autoria de seus sensa-
cionais croquis.

Estella, porém, não demo-
ra a perceber ter sido vítima 
de um golpe de sua própria 
mentora. Isso faz com que ela 
abrace de vez o lado perverso 
até então latente em sua per-
sonalidade, dando início a um 
engenhoso e maquiavélico 
plano de vingança contra a 
mulher que se atreveu a ten-
tar passá-la para trás.

Craig Gillespie (Eu, Tonya) 
atuará como diretor no novo 
filme, que deve estrear nos 
cinemas em maio deste 
ano e contará ainda com a 
produção de Andrew Gunn 
(Sexta-Feira Muito Louca), 
Marc Platt (O Retorno de 
Mary Poppins) e Kristin Burr 
(Christopher Robin: Um Re-
encontro Inesquecível).

Emma Stone, ademais de 
atuar, assinará também a pro-
dução executiva da fita, ao 
lado de Michelle Wright (Em 
Ritmo de Fuga). Já os figurinos 
levarão a grife da duas vence-
dora do Oscar Jenny Beavan 
(Mad Max: Estrada da Fúria).

Trama
Não há muitos detalhes 

sobre a narrativa do novo 
filme, contudo, algumas in-
formações foram divulgadas. 

O live-action deve acompa-
nhar as origens da vaidosa 
e maldosa Cruella de Vil na 
década de 1980. 

Dessa forma, o longa 
seria uma prequel de 101 
Dálmatas, mostrando tanto 
a rebeldia inicial da perso-
nagem, assim como o esti-
lo fashion da vilã adquirido 
ao longo dos anos.

Direção e roteiro
Craig Gillespie, de Eu, 

Tonya comanda a direção 
do filme, enquanto o rotei-
ro é responsabilidade de 
Tony McNamara. Também 
há uma personalidade im-
portante na produção do 
filme: Glenn Close. A atriz 
responsável por interpretar 
Cruella nos filmes anterio-
res será produtora-executi-
va do live-action.

Cruella fashionista e anárquica 
em novo live-action da Disney

Belo é preso 4 dias 
após show em escola 
no Complexo da Maré


