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O bilionário japonês Yusaku Maezawa foi o primeiro tripulante a garantir uma vaga no passeio à Lua com o foguete Starship, desenvolvi-
do pela SpaceX. Ele agora tem a missão de selecionar mais oito pessoas para acompanhá-lo. O homem reservou o assento em 2018.
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Bilionário japonês seleciona oito pessoas 
para viagem à Lua com foguete da SpaceX
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Prefeitura de Goiânia lança campanha 
contra assédio sexual nos ônibus
A SMPM prepara para lançar na próxima segunda Dia Internacional da 
Mulher, a campanha “Meu Corpo Não é Corrimão”.  A campanha tem como 
objetivo combater, alertar e conscientizar a população sobre o assédio.
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Após parceria com a Rede-
Mob, a SMPM prepara para 
lançar na próxima segunda Dia 
Internacional da Mulher, a cam-
panha “Meu Corpo Não é Corri-
mão”.  A campanha tem como 
objetivo combater, alertar e 
conscientizar a população so-
bre o assédio sexual nos ônibus 
do sistema de transporte públi-
co coletivo. A campa nha será 
realizada de forma contínua du-
rante todo o ano e contará com 
ações afirmativas, educativas e 
preventivas ao abuso sexual e 
violência contra a mulher. 

 A RedeMob  cedeu espaço 
em mil veículos do transporte 

coletivo para a colagem de 
cartazes com informações da 
campanha, além de divulga-
ção em todas as TVs internas 
existentes nos ônibus. 

A secretária da Mulher, lem-
bra que as mulheres sofrem 
importunação sexual todos os 
dias dentro dos ônibus. “Diver-
sas mulheres passam por essa 
situação, mas por constrangi-
mento ou medo não denun-
ciam seus agressores”, diz. “A 
campanha tem como objetivo 
sensibilizar, envolver e mobili-
zar a sociedade pelo fim da vio-
lência contra a mulher dentro 
destes veículos públicos”.

O pesadelo 
do jamelão 
chega ao fim, 
em Goiânia

Prefeitura lança campanha con-
tra assédio sexual nos ônibus Sandro Mabel prevê recuperação econô-

mica a partir da vacinação em massa
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Os prefeitos Rogério 
Cruz (Republicanos) 
e Gustavo Menda-

nha (MDB), de Goiânia e 
Aparecida, respectivamente, 
devem bater o martelo em 
breve e sustentar o decre-
to de lockdown parcial em 
vigor desde segunda-feira 
(1º/03) para a próxima se-
mana, mesmo com pressão 
de setores empresariais 
cobrando um afrouxamen-
to nas medidas. Sem cum-
prir a meta de redução nos 
leitos de UTI para 70%, os 
chefes municipais devem 
estender as restrições.

A extensão do decreto 
por mais sete dias já estava 
prevista quando os prefei-
tos da Região Metropolitana 
anunciaram o documento 
no último sábado (27/02). A 
ideia é baixar a ocupação nos 
leitos de UTI para 70%, algo 
que não aconteceu até esta 
quinta-feira (04/03). “Como 
deixamos bem claro no de-
creto, a partir do momento 
em que chegarmos numa 
situação de pelo menos 70% 
de leitos ocupados de UTI, 
poderemos repensar a situ-
ação. Talvez uma abertura 
escalonada. Nosso desejo é 
que todos tenham suas em-
presas abertas, todos traba-
lhando. Mas, no momento, 
estamos vendo que a segun-
da onda tem sido crescente”, 
afirmou Rogério Cruz.

Na última terça-feira 
(03/03), ambos os prefeitos 

tiveram encontros com em-
presários. Marcelo Baiocchi, 
presidente da Fecomércio 
defendeu que alguns servi-
ços já fossem reabertos já a 
partir da próxima segunda-
-feira (08/03). A liberação 
valeria também para ativi-
dades administrativas do 
sistema S e para o segmen-
to de informática de tecno-
logia de informação.

O plano apresentado pe-
los empresários prevê rea-
bertura dos shoppings, com 
funcionamento das 12h às 
20h, de segunda a sába-

do, da 44 de quarta-feira 
a sábado, das 7h às 15h. 
A construção civil também 
voltaria a atuar.

Rogério Cruz ficou de 
passar as sugestões para 
o Comitê de Operações 
Emergenciais da capital. A 
tendência, no entanto, é de 
conduta preventiva. Análi-
ses técnicas tem sido feitas 
em relação aos números. 
Os leitos de UTI desde a se-
mana passada tem alterna-
do entre 89% e 91% e uma 
reabertura, mesmo que mí-
nima, preocupa.

Reunião com o MPF
O prefeito de Goiânia, Ro-

gério Cruz esteve com o pro-
curador do Ministério Público 
Federal, Ailton Benedito. Be-
nedito cobrou novas posturas 
por parte do poder municipal 
e pontuou que a pandemia 
não é a mesma de um anos 
atrás e que, portanto, as medi-
das de enfrentamento de hoje 
não podem ser as mesmas. 

Tacitamente criticou a me-
dida do lockdown, destacan-
do que o prefeito vem ado-
tando os mesmo planos de 
contenção da primeira onda 

e sugeriu a adoção da Prefei-
tura à nota-técnica do MPF 
publicada no dia (02/03) em 
que defende a implantação 
do tratamento precoce, com a 
utilização da hidroxicloroqui-
na e ivermectina, em Goiânia.

Questionado sobre quais os 
procedimentos irá adotar, face 
as orientações do Ministério 
Público Federal, a Secretaria 
Municipal de Saúde respondeu 
por meio de nota que a Prefei-
tura de Goiânia irá encaminhar 
as sugestões do MPF aos técni-
cos da SMS e assim, “avaliar a 
pertinência da proposta”.

Reprodução

Presentes em aproxi-
madamente 50 vias de 
Goiânia, as árvores do ja-
melões estão sendo subs-
tituídas gradativamente 
nas ruas e avenidas da 
capital. Os jamelões fo-
ram plantados há mais 
de 20 anos e causam di-
versos danos, principal-
mente aos motociclistas 
em razão dos frutos que 
caem nas vias e provo-
cam escorregões.

Os locais com maior 
número de árvores desta 
espécie são: Jardim Gua-
nabara, Jardim Presiden-
te, Jardim Planalto, Cida-
de Jardim, Jardim Novo 
Mundo, Parque Amazô-
nia, Jardim Atlântico, Vila 
Pedroso, Jardim Curitiba 
e Jardim Liberdade. 

O plantio de três mil 
novas mudas de árvores 
está sendo realizado pela 
Prefeitura de Goiânia, 
através da Companhia de 
Urbanização de Goiânia 
(Comurg). As espécies 
plantadas são: Ipê, Oiti, 
Resedá, Bálsamo, Jaca-
randá, Pau formiga, Acá-
cia e outras espécies nati-
vas. Elas foram plantadas 
entre os jamelões das 
seguintes avenidas: Ave-
nida Lorenzo, Residencial 
Eldorado; Avenida Naza-
reth, Jardim Guanabara; 
Avenida Leste Oeste, 
no trecho entre os se-
tores Cidade Jardim e 
Vila Santa Rita; Avenida 
Independência, Jardim 
Atlântico; Avenida Aná-
polis, entre os setores 
Jardim Don Fernando e 
Vila Pedroso; Avenida 
Inhumas, na Vila Regina; 
Avenida Jaime Câmara; 
Avenida Rezende, no Re-
sidencial Cidade Verde e 
Avenida Fued José Seb-
ba, no Jardim Goiás.  

A Agência Munici-
pal do Meio Ambiente 
(Amma) fez a retirada de 
jamelões de avenidas 
como a Fued José Seb-
ba, no Jardim Goiás; Ipa-
nema, Jardim Atlântico; 
T-63, no Parque Anhan-
guera; Engenheiro Atílio 
Correia Lima, Cidade 
Jardim; Gercina Borges 
Teixeira, Vera Cruz II; 
Nazareno Roriz, Vila Au-
rora, e outros.

O presidente da Fieg, 
Sandro Mabel, acredita 
que, após bons resultados 
em janeiro, a economia 
brasileira deva se recuperar 
com rapidez em 2021 após 
a vacinação da população, 
o que pode permitir a rea-
bertura da economia.

“Todos os índices mos-
tram alta e apontam que 
este ano será de franco 
crescimento para a econo-
mia brasileira”, destacou. 
Segundo dados divulgados 
pela Confederação Nacio-

nal da Indústria (CNI), a ati-
vidade industrial continua 
a trajetória de recuperação 
da segunda metade do ano 
passado, e inicia 2021 em 
nível de atividade superior 
à do início de 2020.

Os índices de fatura-
mento, horas trabalhadas 
na produção, emprego, 
massa salarial e rendimen-
to médio cresceram na 
comparação com dezem-
bro de 2020. “Os indicado-
res são positivos na com-
paração com o mesmo mês 

de 2020. O faturamento 
real, por exemplo, mostra 
alta de 8,7%, e horas tra-
balhadas na produção, com 
alta de 6,7%. A utilização da 
capacidade instalada foi 2,2 
pontos percentuais supe-
rior à de janeiro de 2020”, 
observa Mabel.

 O dirigente da Fieg 
assinalou que o emprego 
industrial aumentou 0,1% 
em janeiro de 2021, na 
comparação mensal e na 
comparação com o mes-
mo mês do ano anterior. 

Prefeitos de Goiânia e Aparecida deverão 
estender lockdown por mais sete dias
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Lançado pelo Governo 
de Goiás para refinan-
ciamento de dívidas 

como Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Ser-
viços (ICMS), Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e 
Doação (ITCD), Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e penas 
pecuniárias, o Programa de 
Regularização Fiscal Facilita 
segue até dia 1º de abril. Só 
em fevereiro, segundo dados 
da gestão estadual, foram re-
financiados cerca de R$ 403,9 
milhões em dívidas. 

 As condições especiais 
atendem contribuintes que 
têm débitos de IPVA, ITCD e 
ICMS. A lei alcançou também 
os créditos não tributários 
referentes aos juros e mora 
de multas ambientais, julga-
das em definitivo até 31 de 
dezembro de 2020.

 Os contribuintes com 
débitos de IPVA e ITCD con-
traídos até 31 de dezembro 
de 2020 poderão refinanciar 
suas dívidas com redutores 
de até 98% sobre multas 
formais e nos juros no pa-
gamento à vista, além de 

parcelamentos de até 60 
vezes. No caso do ICMS a Lei 
nº 20.939 prevê que serão 
concedidos descontos de até 
90% nos juros de débitos, 
e abatimento de até 98% 
sobre as multas por atraso e 
pecuniárias, com fato gera-

dor até 30 de junho de 2020.  
Em regra, para a maior 

parte dos contribuintes em 
dívida com ICMS, o número 
de prestações estará limi-
tado a 60 vezes. Porém, há 
casos excepcionais nos quais 
o parcelamento poderá ser 

feito em até 120 vezes. São 
eles: se o contribuinte pagar 
20% do tributo na primeira 
parcela poderá parcelar o 
restante em até 84 vezes; 
se o contribuinte desistir da 
disputa administrativa a res-
peito do débito poderá divi-

dir em até 96 meses; e para 
empresas em recuperação 
judicial, estão previstas até 
120 parcelas. 

 Para mais esclarecimen-
tos, a Secretaria de Economia 
preparou uma lista de per-
guntas e respostas para tirar 

as dúvidas do contribuinte e 
também disponibilizou a le-
gislação. Essas informações 
estão disponíveis no www.
economia.go.go.br/facilita. 

 
Serviços

Seja da capital ou do in-
terior do Estado, o contri-
buinte pode fazer tudo sem 
sair de casa pelo site da Se-
cretaria da Economia: www.
economia.go.gov.br/facilita .

 O gerente de proces-
sos e Cobrança, Reginaldo 
Gonçalves, explica que 
em decorrência das novas 
restrições por causa da 
Covid-19, quem necessitar 
de atendimento presencial 
deve agendar com ante-
cedência no mesmo site 
ou por meio do aplicativo 
EON, que pode ser baixa-
do direto no celular ou no 
site da Economia. “O melhor 
para o contribuinte é fazer 
pela internet. No caso do 
IPVA basta o CPF e os dados 
do documento do veículo. 
Para o ICMS e ITCD é preciso 
ter a certificação digital, que 
a maior parte desses contri-
buintes já possui.”

O vice-governador de Goi-
ás, Lincoln Tejota, afirmou 
nesta quinta-feira (4/3) que 
a inauguração do trecho da 
Ferrovia Norte-Sul, que liga 
São Simão (GO) até Estrela 
D’Oeste (SP), é “histórica”. 
“Esse dia é aguardado há dé-
cadas pelo setor produtivo de 
Goiás, que se concretizou com 
o trabalho em conjunto dos 
governos e iniciativa privada”.

 O presidente Jair Bolso-
naro e a comitiva do governo 
federal também estiveram 
no município goiano para 
participar da inauguração 
da ferrovia, que entra em 
operação cinco meses antes 
do prazo, segundo a conces-
sionária Rumo, responsável 
por sua operação. Lincoln 
Tejota exaltou a parceria en-
tre governo federal, estadu-

al e a iniciativa privada, que 
proporcionou a concretiza-
ção deste empreendimento 
“fundamental” para o setor 
produtivo de Goiás. 

 O vice-governador pon-
tuou que, desde que as-
sumiu a gestão ao lado do 
governador Ronaldo Caiado, 
uma das principais metas 
é ampliar a malha rodo-
ferroviária em Goiás, para 

atender a grande demanda 
do setor produtivo. “Temos 
aqui no Sudoeste goiano 
uma logística extremamente 
estruturada, pronta para es-
coar o resultado do trabalho 
do agronegócio goiano”, disse 
Lincoln Tejota ao celebrar a 
entrega do trecho da ferrovia.  

O trecho inaugurado opera-
va em fase de testes desde fe-
vereiro. Cortando três estados, 

a ferrovia abrirá uma nova rota 
de escoamento da produção 
de Goiás até o Porto de Santos. 
De acordo com a concessioná-
ria responsável pela obra, fo-
ram investidos R$ 711 milhões 
em toda a infraestrutura que 
abrange os 172 km de tri-
lhos, a ponte ferroviária de 
530 metros e o Terminal de 
São Simão, que também foi 
entregue nesta manhã. 

 Equipado com seis silos 
de armazenamento e já em 
condição operacional, a nova 
estrutura foi construída pela 
Rumo em parceria com a Ca-
ramuru. Esse será o primeiro 
terminal que conecta a produ-
ção de Goiás à malha de trens 
paulistas e com capacidade 
de movimentar mais de 5,5 
milhões de toneladas por ano 
de soja, milho e farelo de soja. 

Reprodução

Inauguração da Ferrovia Norte-Sul é “marco histórico” para Goiás, diz Tejota

Programa de refinanciamento de dívida 
do Governo de Goiás segue até abril
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O Senado aprovou 
na noite de ontem 
(3/3), em primeiro 

turno, a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
186/2019, a chamada PEC 
Emergencial. Depois de dias 
de discussão em plenário e 
negociações nos bastidores, 
o relator da matéria, Márcio 
Bittar (MDB-AC), chegou a 
um texto que, se não obte-
ve unanimidade, conseguiu 
apoio da maioria. A votação 
do segundo turno da PEC foi 
convocada para esta quinta-
-feira (4/3) às 11h. O texto-
-base da PEC foi aprovado 
por 62 senadores e teve 16 
votos contrários no primeiro 
turno.  Após a aprovação em 
segundo turno, a PEC segue 
para análise da Câmara dos 
Deputados.

O texto cria mecanismos 
de ajuste fiscal, caso as ope-
rações de crédito da União 

excedam as despesas. Ele 
também possibilita o paga-
mento do auxílio emergen-
cial com créditos extraor-
dinários sem ferir o teto de 
gastos públicos. O gasto com 
o auxílio também não será 
afetado pela chamada “re-
gra de ouro”, um mecanismo 
que proíbe o governo de fa-
zer dívidas para pagar des-
pesas correntes. O governo 
estuda retornar com o auxí-
lio emergencial em forma de 
quatro parcelas de R$ 250 
ainda este mês.

Evitar gasto excessivoBit-
tar acrescentou nesta quar-
ta-feira ao relatório mais 
uma “trava” para evitar um 
gasto excessivo com o au-
xílio. O relator limitou a R$ 
44 bilhões o valor disponível 
para pagamento do auxílio 
emergencial. “Na redação 
anterior não constava tal li-
mite, o que poderia trazer 

incertezas quanto à trajetó-
ria fiscal, com prejuízos ao 
ambiente econômico”, disse 
o senador em seu relatório.

O relator também fixou o 
prazo de vigência das medi-
das de ajuste fiscal previstas 
na PEC para enquanto durar 
a situação de calamidade 
pública. “Considero perti-
nentes as sugestões de que 
a persistência das vedações 
fiscais do Artigo 167-G seja 
mantida apenas durante a 
situação de calamidade pú-
blica de âmbito nacional e 
não estendida além do seu 
término”

As medidas de ajuste 
fiscal mantidas no texto in-
cluem gatilhos de conten-
ção de gastos para a União, 
os estados e os municípios. 
Na esfera federal, todas as 
vezes em que a relação en-
tre as despesas obrigatórias 
sujeitas ao teto de gastos e 

Divulgação

Divulgação

Senado aprova PEC Emergencial em 2º 
turno e texto deve ser votado na Câmara

Na semana com os piores 
números da pandemia da co-
vid-19 no Brasil, o presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
afirmou nesta quinta-feira, 
4, que é preciso “enfrentar o 
problema de peito aberto” e 
parar de “frescura”. Bolsona-
ro voltou a apelar para que 
governadores e prefeitos não 
adotem medidas restritivas 
para conter a crise sanitária.

O chefe do Executivo tam-
bém disse que gostaria de 
ter o poder para definir a po-
lítica de enfrentamento ao 
vírus. Contrário a medidas 
de fechamento, Bolsonaro 
voltou a elogiar o “homem 
do campo” por ter continua-
do a produzir durante a pan-
demia da covid-19.

“Vocês (produtores rurais) 
não ficaram em casa, não se 
acovardaram, nós temos que 

enfrentar os nossos proble-
mas, chega de frescura e de 
mimimi. Vão ficar chorando 
até quando? Temos que en-
frentar os problemas”, disse o 
presidente da República, em 
evento de inauguração de tre-
cho da ferrovia Norte-Sul, em 
São Simão (GO).

“Respeitar, obviamente, 
os idosos, aqueles que têm 
doenças, comodidades, mas 
onde vai parar o Brasil se nós 
pararmos? A própria bíblia 
diz, em 365 citações, ela diz: 
não temas”, declarou.

Repetições sobre STF
O presidente repetiu o ar-

gumento de que foi impedido 
de decidir sobre políticas de 
combate ao vírus no País, ape-
sar da fala não ser verdadeira.

Desde o ano passado, Bol-
sonaro alega que o Supremo 

Tribunal Federal (STF) tirou 
dele a possibilidade de agir 
na pandemia, deixando isso 
para os Estados e municípios. 
A Corte decidiu em abril de 
2020, contudo, que a União, 
Estados, municípios e o DF 
têm “competência concorren-
te” na área da saúde pública 
para realizar ações que redu-
zam o impacto da covid-19.

“Eu apelo aqui, já que foi 
me castrada a autoridade, 
para governadores e prefei-
tos: repensem a política de 
fechar tudo, o povo quer tra-
balhar”, afirmou Bolsonaro. 
“Vamos combater o vírus, 
mas não de forma ignoran-
te, burra, suicida. Como 
eu gostaria de ter o poder, 
como deveria ser meu, para 
definir essa política. Para 
isso que muitos de vocês vo-
taram em mim”, disse.

‘Chega de frescura e mimimi. Vão ficar cho-
rando até quando?’, diz Bolsonaro em Goiás



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 
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: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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
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
-------------------------------
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: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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Ca8130-42 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 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

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) 
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

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, 
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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa 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
-------------------------------
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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O bilionário japonês Yu-
saku Maezawa foi o 
primeiro tripulante a 

garantir uma vaga no passeio 
à Lua com o foguete Starship, 
desenvolvido pela SpaceX. Ele 
agora tem a missão de seleci-
onar mais oito pessoas para 
acompanhá-lo. O homem re-
servou o assento em 2018, qu-
ando o protótipo da máquina 
ainda nem estava pronto. A 
previsão é que a viagem para o 
satélite natural ocorra em 2023.

“Estou bastante confiante 
de que teremos ido para a ór-
bita muitas, mas muitas vezes, 
com o Starship antes de 2023, 
e que será seguro o suficiente 
para transportar humanos por 
volta do mesmo ano”, disse 
Elon Musk, desenvolvedor do 
foguete, em conteúdo on-line 
gravado junto a Maezawa.

Este será o primeiro passeio 
espacial privado com tripulan-
tes escolhidos sem exigências 
técnicas que sairá da Terra 
em direção a outros satélites. 
“Isso nunca aconteceu antes 
e vamos para além da Lua, 
então esperamos que as pes-
soas cheguem mais longe do 
que qualquer outro humano já 
conseguiu”, comemorou Musk.

Inscrições
Para ser um dos oito con-

vidados, não é necessário ter 
formação acadêmica em áre-
as da astronomia e nem ter 
preparação para ser astronau-
ta. Inicialmente, o bilionário 
almejava que as vagas fossem 
ocupadas por personalidades.

Maezawa explicou que há 
um novo critério para parti-
cipar do passeio. A ideia é 
que qualquer pessoa tenha 
a possibilidade de concorrer 
à vaga, basta “abrir o enve-
lope da criatividade” e res-
ponder a pergunta para si 
próprio: “se você for para o 
espaço, você pode fazer algo 
ainda maior e melhor?”

Além disso, os candidatos 
devem preencher uma ficha 
de pré-cadastro no site Dear 
Moon, desenvolvido para o 
projeto, até 14 de março. Em 
seguida, a equipe responsável 
pelo processo seletivo realiza-
rão uma triagem, seguida de 
uma entrevista individual.

Depois, o indivíduo inscri-
to deverá cumprir um “exer-
cício” surpresa elaborado 
por Maezawa. A proposta é 
que os convidados sejam es-
colhidos até o fim de maio.

Reprodução

Bilionário japonês seleciona oito pessoas 
para viagem à Lua com foguete da SpaceX
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Ca8130-42 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 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

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) 
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

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, 
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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa 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
-------------------------------
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, 5 de Março de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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O Rock in Rio foi adiado 
para setembro de 2022, 
segundo o comunicado 
oficial da organização do 
evento liberado na noite 
desta quinta-feira (4). A 
edição seria realizada em 
setembro e outubro de 
2021 e teve que ser poster-
gado devido à pandemia 
do novo coronavírus.

O evento já conta com 
datas definidas e será re-
alizado nos dias 2,3,4,8,9, 
10 e 11 de setembro do 
ano que vem na Cidade do 
Rock, no Rio de Janeiro.

O presidente e organi-
zador do evento, Roberto 
Medina, disse que há ne-
gociações com atrações 
para se apresentarem no 
festival em andamento. Ele 
conta que a previsão é que 
os nomes sejam revelados 
ainda no primeiro semes-
tre desse ano.

Alguns nomes já haviam 
sido anunciados para to-

carem em solo tupiniquim 
como Avril Lavigne, Justin 
Bieber, Post Malone, Que-
en, Iron Maiden e Coldplay.

A venda dos ingressos 
individuais e do Rock in 
Rio Card também terão 
início neste ano. Essa não 
foi a única edição adiada. 
O evento, que também é 
realizado em Lisboa, ti-
nha uma edição progra-
mada para junho deste 
ano. Porém, ela será rea-
lizada em 18, 19, 25 e 26 
de junho de 2022.

“As mudanças foram ba-
seadas nas indefinições do 
cenário mundial da pande-
mia de Covid-19 e no fato 
de que a esta altura do ano, 
a organização do evento já 
estaria entrando tanto no 
Parque Olímpico, no Rio de 
Janeiro, quanto no Parque 
Bela Vista, em Lisboa, para 
dar início às montagens do 
evento”, diz comunicado 
do Rock in Rio à imprensa.

“Hogwarts Le-
gacy”, um jogo 
inspirado na 

franquia de Harry Potter com 
data de lançamento prevista 
para 2022, permitirá a criação 
de personagens transgêneros. 
A notícia foi divulgada pelo 
site americano Bloomberg, 
nesta terça-feira (2).

A informação chama aten-
ção porque a autora da saga, 
J.K.Rowling, já recebeu diver-
sas acusações de transfobia.

No jogo, que é produ-
zido pela Warner Bros. e 
desenvolvido pela Avalan-
che Software, é possível 
escolher as características 
do personagem de maneira 
independente, sem atrelar 
uma à outra. O corpo e a 
voz do personagem não 

têm relação entre si, por 
exemplo. O jogo é em for-
mato de RPG, se passa em 
1800 e é ambientado na 
fictícia Escola de Magia e 
Bruxaria de Hogwarts.

No ano passado, 
J.K.Rowling lançou o roman-
ce “Troubled Blood”, que 
conta a história de um assas-
sino em série que se veste 
de mulher para matar suas 
vítimas, que são mulheres 
cisgêneras, isto é, se identi-
ficam com o gênero que fo-
ram atribuídas ao nascer. O 
livro gerou polêmica e a au-
tora foi acusada de reforçar 
estereótipos transfóbicos.

Antes disso, em junho, a 
escritora publicou tuítes criti-
cando o uso do termo “pesso-
as que menstruam”, adotado 

por apoiadores do transativis-
mo. Ela já vem sendo acusa-
da de transfobia desde 2019, 
quando defendeu uma mu-
lher que havia sido demitida 
por dizer que não existe alte-
ração de sexo biológico.

A autora chegou a ser 
criticada até mesmo por 
atores do elenco de “Harry 
Potter”, como Emma Wat-
son, conhecida pelo papel 
de Hermione Granger, e 
Daniel Radcliffe, que atuou 
como protagonista da saga.

Além do contraste com 
Rowling, “Hogwarts Le-
gacy” gerou outra polêmica 
no mês passado, quando o 
popular fórum de videoga-
mes NeoGAF baniu seu ma-
terial promocional do site. 
Isso porque Troy Leavitt, 

um dos designers de “Ho-
gwarts Legacy”, publicou ví-
deos no YouTube criticando 
o feminismo e defendendo 
a Gamergate, uma cam-
panha contra jornalistas e 
grupos subrepresentados na 
indústria de games.

Tanto a Warner Bros. 
quanto o designer Leavitt não 
responderam ao pedido de 
comentários feito pelo Bloo-
merang, segundo a nota.

Anunciado em setem-
bro do ano passado pela 
Warner Bros., “Hogwarts Le-
gacy” estará disponível para 
os consoles PlayStation 5, 
PlayStation 4, PlayStation 4 
Pro, Xbox Series X, Xbox Se-
ries S, Consoles Xbox One 
e PC. O ano de lançamento 
previsto é 2022.

Apesar da polêmica, Harry Potter 
terá personagens trans em jogo 

Rock in Rio é adiado 
para setembro de 2022


