
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Sexta-feira, 16 de Abril de 2021  - Ano 12  nº 2704 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

O governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.147 para 2022, segundo o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano 
que vem. O texto foi divulgado pelo Ministério da Economia ontem, último dia de prazo para o envio da proposta ao Congresso.

DIÁRIO DO ESTADO
Governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 
para 2022, sem aumento acima da inflação

Aparecida: Mais de 
quatro mil tonela-
das de lixo são des-
cartados por mês  p2

Ingresso de PSD 
em ação contra 
Rogério Cruz “não 
muda em nada”  p2 p7

Empreendedores alemães são critica-
dos por “luvas de menstruação”
Uma dupla de empresários e seu investidor celebridade pediram descul-
pas públicas depois que sua última invenção (Pink Gloves, a luva de mens-
truação) foi recebida com descrença e ridicularizada nas redes sociais. 

Ronaldo Caia-
do anuncia 
expansão e 
prepara licita-
ção para 4,5 
mil moradias 
em Goiás  p3
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O PSD tenta ingres-
sar na ação contra 
a expedição de di-

ploma da chapa Maguito 
Vilela (MDB)/Rogério Cruz 
(Republicanos), ajuizada 
pelo PMN, em 2020 – está, 
atualmente, no Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE). Segun-
do o advogado do prefeito 
de Goiânia, Bruno Pena, o 
ingresso ou não do partido 
do candidato derrotado Van-
derlan Cardoso (PSD) não 
muda nada.

Além disso, Bruno explica 
que o ingresso também não 
será automático e depende 
da demonstração de interes-
se jurídico. “Mas houve alte-
ração no Código Eleitoral, e 
não há mais a possibilidade 
do segundo colocado em 
eleição majoritária assumir 
o mandato. Quando se cassa 
o mandato, realiza-se novas 
eleições, então não há o in-
teresse jurídico direto.”

Em relação a própria ação 
do PMN, o advogado eleito-
ral explica que o partido jus-
tifica que Maguito se tornou 
inelegível, em razão de inca-
pacidade civil absoluta pelo 
quadro de saúde. O emede-
bista, falecido em 13 de ja-
neiro, lutou mais de 80 dias 
contra a Covid, ficando parte 
do tempo intubado.

“Só que essa tese encon-

tra obstáculos intransponí-
veis: embora a Constituição 
estabeleça que incapacidade 
civil absoluta é causa de sus-
pensão de direitos políticos, 
é o Código Civil que define 
o que é essa incapacidade. 
Além disso, desde o advento 
do estatuto da pessoa com 
deficiência, a situação de 
saúde de uma pessoa não 
leva mais a incapacidade ci-

vil. A única situação que leva 
é quando ainda é menor de 
16 anos. As demais levam a 
capacidade relativa, que não 
gera suspensão dos direitos 
políticos”, explicou.

Segundo ele, ainda se não 
fosse o caso descrito, a juris-
prudência do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-GO) e do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) é que o recurso contra 

a expedição de diploma não 
é a via adequada para discu-
tir incapacidade civil. “Isso 
demanda matéria de prova, 
perícia médica, algo além da 
capacidade da Justiça Eleito-
ral. Essas questões, inclusive, 
não são mais possíveis, visto 
que, infelizmente, Maguito 
morreu”, completou.

Assim, na avaliação do 
jurista, trata-se de uma ação 

que representa a insatisfação 
de um grupo que perdeu. 
“Eles precisam entender que 
as urnas rejeitaram a propos-
ta política deles. Não é nos 
tribunais que irão reverter. Se 
querem administrar Goiânia, 
que se preparem melhor para 
as próximas eleições.”

PSD
Após reunião na noite de 

quarta-feira (14), o PSD de-
cidiu que tem o interesse de 
ingressar em ação, junto ao 
PMN, pela anulação da elei-
ção de Goiânia, do ano pas-
sado. Segundo o presidente 
municipal da sigla, Simeyzon 
Silveira, o PSD irá notificar o 
PMN sobre este desejo.

“Vamos notificar e comu-
nicar ao partido o nosso in-
teresse e vamos aguardar o 
retorno, se eles têm ou não 
interesse que ingressemos 
na causa”, expôs. Simeyzon 
também foi coordenador da 
campanha de Vanderlan Car-
doso, candidato do PSD na 
capital em 2020.

Vale lembrar, o PMN e o 
presidente da sigla, o ex-ve-
reador Paulo Daher, aciona-
ram a justiça pela anulação 
da eleição, no ano passado. 
À época, o ex-parlamentar 
classificou a situação como 
“maior estelionato eleitoral 
da história de Goiás”.

Reprodução

A 87ª Promotoria de 
Justiça de Goiânia propôs 
o arquivamento de duas 
denúncias de supostas 
simulações de imuniza-
ção de pessoas contra a 
Covid-19, nos postos de 
vacinação da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
(SMS) na Área 1 da Ponti-
fícia Universidade Católi-
ca de Goiás (PUC-GO). Os 
dois casos aconteceram 
nos dias 10 e 18 de feve-
reiro deste ano.

Segundo a titular da 
promotoria, Marlene 
Nunes Freitas Bueno, 
não existem fundamen-
tos para que haja uma 
investigação, por não ter 
sido detectados elemen-
tos que comprovem que 
atos ilícitos por desones-
tidade. Ela ainda afirmou 
que a documentação 
apresentada pela SMS re-
ferente às datas dos dois 
fatos apontou que não 
houve extravio de doses 
distribuídas ao posto de 
vacinação onde as duas 
investigadas estavam.

Além disso, foi reco-
nhecida a possibilidade 
de falha técnica no mo-
mento em que elas dei-
xaram de injetar a vacina, 
principalmente em razão 
das circunstâncias em 
que a operação acontece, 
tendo em vista que profis-
sionais estavam atuando 
sob pressão exercida pela 
sociedade e pelo poder 
público, para que todas as 
doses fossem aplicadas em 
menor tempo possível.

Durante a investiga-
ção, verificou-se que as 
enfermeiras têm décadas 
de atuação profissional. 
Além disso, a análise das 
movimentações financei-
ras de ambas não apre-
sentou anormalidades.

A profissional que 
foi filmada no primeiro 
caso, da idosa Floramy 
Jordão, foi afastada das 
atividades pela SMS. No 
depoimento, ela disse 
que vacinou a mulher 
corretamente após o 
erro na primeira vez.

Ingresso de PSD em ação contra Rogério 
Cruz não muda em nada, diz advogado

A Prefeitura de Apareci-
da de Goiânia tem se pre-
ocupado com a quantidade 
de lixo descartado de forma 
irregular no município. Em 
nota a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (SDU) 
informou que são recolhidas 
cerca de 4,2 mil toneladas de 
entulho e/ou lixo descarta-
dos irregularmente todos os 
meses em espaços públicos 
e terrenos privados, como 
entulho da construção civil, 
móveis em geral, animais 
mortos, galhadas de árvores 
e até lixo doméstico.

O secretário de Desen-
volvimento Urbano, Max 
Menezes. explica que a SDU 
está autorizada a recolher, 

caso solicitada pela popu-
lação, até 1,5 metros de 
entulho e resíduos. O ser-
viço é solicitado pelos te-
lefones: 3545-5930 e 3545-
6040. A população também 
pode denunciar a prática 
irregular pelos telefones 

3545-5930 e 3545-6040. As 
multas para quem comete 
esse crime, conforme legis-
lação municipal, variam de 
R$ 500 a R$ 5.000,00.

“Para realizar esse tra-
balho, a SDU emprega ser-
vidores e maquinário que 

poderiam ser usados em ou-
tras frentes como, por exem-
plo, reforma e construção de 
praças, poda de árvores e 
outros serviços”, aponta.

A secretaria ressalta 
que o descarte irregular 
de entulho e lixo em lotes 
baldios e áreas públicas é 
crime contra o meio am-
biente e gera uma série 
de problemas para quem 
vive próximo ao local onde 
esse material é descartado. 
“Pedimos que as pessoas 
descartem de forma cor-
reta esse tipo de material. 
Quem está construindo 
ou reformando um imó-
vel deve se responsabilizar 
pelo entulho. Para isso, 

basta alugar um contêiner 
de uma empresa creden-
ciada à prefeitura e não 
descartar no lote ao lado”, 
destaca Menezes.

Em Aparecida, a limpeza 
de terrenos particulares é 
de inteira responsabilida-
de de seus proprietários. 
Quando não realizada pelo 
dono, a SDU executa a lim-
peza. “A prefeitura é res-
ponsável pela limpeza de 
praças, canteiros centrais 
e passeios públicos. A lim-
peza de lotes e terrenos 
particulares é de respon-
sabilidade do proprietário. 
Esse serviço, inclusive, é co-
brado no ITU anualmente”, 
lembra o secretário.

Mais de quatro mil toneladas de lixo são descartados por mês
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O governador Ronaldo 
Caiado esteve no mu-
nicípio de Paraúna, 

no Oeste goiano, para uma 
visita ao canteiro de obras do 
futuro Residencial Dona Mu-
lata. No local, assinou ordem 
de serviço para início imediato 
dos trabalhos de construção 
de 50 moradias, que devem 
ser concluídas em até quatro 
meses. O investimento do 
Governo do Estado na obra 
é de R$ 3,4 milhões, em par-
ceria direta com a Prefeitura 
de Paraúna. “Não existe ação 
sozinha do governo, que pode 
muito, mas não pode tudo. Se 
não tivermos parcerias, não 
damos conta de avançar”, afir-
mou Caiado.

O empreendimento habi-
tacional é realizado por meio 
da Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab). É primeiro exe-
cutado na nova modalidade 
de investimento com recur-
sos diretos do Fundo Protege, 
em que o Governo de Goiás 
financia todos os custos de 
construção. Em contraparti-
da, segundo o presidente da 
agência, Lucas Fernandes, o 
município entra com os lo-
tes e infraestrutura de água, 

energia e asfalto. “É um novo 
projeto para atender pessoas 
que não têm condições de 
pagar qualquer tipo de parce-
la. É ‘casa a custo zero’ para a 
população”, salientou.

Após a solenidade, o go-
vernador foi pessoalmente 
conferir os trabalhos ini-
ciais no local e explicou que 
o critério para escolha de 
Paraúna foi o fato de o mu-
nicípio ter sido o primeiro a 
atender todas as exigências 
e documentação solicitadas 
pela Agehab. “Eu disse que 
aquele que fizesse primeiro 
o projeto, eu daria 50 casas. 
Eles saíram na frente”, expli-
cou Caiado, que enfatizou 
seu desejo de dar o máximo 
de celeridade, uma vez que 
“o povo de Goiás cansou de 
ouvir promessa”.

Por isso, segundo Lucas, a 
meta de entrega das unidades 
é “ousada”: 90 dias a partir 
da ordem serviço, conforme 
determinação expressa do 
governador Ronaldo Caiado. 
As moradias serão sorteadas. 
A Agehab e a prefeitura vão 
lançar o edital em Paraúna, 
para que aquelas famílias que 
preencherem os requisitos so-

ciais possam se inscrever para 
concorrê-las. “Sem qualquer 
tipo de apadrinhamento ou 
indicação política para con-
quistar a tão sonhada casa 
própria”, reforçou Lucas.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás (Ale-
go), Lissauer Vieira, pontuou 
que Caiado, pela sua sensibili-
dade com o social, não deixou 
de cuidar das pessoas, mesmo 
em meio à pandemia. “É um 
programa habitacional, e ao 
mesmo tempo social, que fi-
cará na história de Goiás e vai 
fazer a diferença em todos os 
municípios de nosso Estado”, 
disse. E complementou: “As 
obras do governo de Goiás 
são de qualidade, que vão du-
rar muito tempo.”

Esse êxito, na avaliação 
do vice-governador de Goiás, 
Lincoln Tejota, se deve a uma 
mudança de filosofia primor-
dial em relação a outras ges-
tões. “Não existe arranjo no 
governo de Ronaldo Caiado.” 
A determinação desde o iní-
cio do mandato, segundo ele, 
é entregar resultados e fazer 
coisas diferentes. “Todas as 
obras que lançamos, estão 
com recurso em caixa. 

A secretária da Economia, 
Cristiane Schmidt, apresen-
tou na Assembleia Legislativa, 
o balanço do ano de 2020 do 
Estado de Goiás. Os resultados 
fiscais demostram que, a des-
peito da crise sanitária e eco-
nômica provocada pela pande-
mia de Covid-19, pelo segundo 
ano consecutivo o saldo orça-
mentário foi positivo. Na dívi-
da de curto prazo houve redu-

ção de 70% dos Restos a Pagar 
(RAP), comparado com 2018. 

“Realizamos uma ges-
tão ética, comprometida 
e responsável”, disse Sch-
midt. “O caminho é o cor-
reto, mas ainda há que se 
entregar mais, e o time do 
governador Ronaldo Caiado 
está engajado e unido nes-
te propósito”, acrescentou. 

O resultado orçamentá-

rio, pelo segundo ano con-
secutivo, registrou aumento 
do superávit, desta feita em 
0,28%. Em 2019, o saldo foi 
de R$ 523,04 milhões. Já no 
mesmo período de 2020, foi 
de R$ 524,5 milhões. “Isso de-
monstra o comprometimento 
da gestão atual com o ree-
quilíbrio das contas públicas, 
revertendo uma sucessão de 
resultados deficitários obser-

vados entre os anos de 2015 e 
2018”, destacou a secretária.

O resultado primário foi su-
peravitário em R$ 2,7 bilhões. 
Esse valor é 16,33% superior 
ao mesmo período do ano 
de 2019. As transferências da 
União destinadas ao combate 
à pandemia e à compensação 
aos estados por perdas de ar-
recadação elevaram as transa-
ções correntes em 28,14%.

A Receita Corrente Líqui-
da (RCL), parâmetro para 
vários indicadores da gestão 
fiscal e limite de gastos, tam-
bém fechou o período com 
saldo positivo, por conta das 
transferências federais. 

No acumulado de 2020, a 
Receita Corrente Líquida so-
mou R$ 26,32 bilhões, frente 
a R$ 24,54 bilhões de 2019, 
aumento de 7,27%. As transfe-

rências oriundas da União para 
o combate e compensação às 
perdas causadas pela pande-
mia foram fundamentais para 
obtenção desse resultado.

Com relação aos Restos 
a Pagar, desconsiderando a 
suspensão da dívida pública, 
houve redução de 70% no 
saldo em relação a 2018, úl-
timo ano da gestão anterior, 
e 45%, comparado a 2019. 

Reprodução

Estado de Goiás fecha 2020 com superávit orçamentário pelo 2º ano consecutivo

Ronaldo Caiado anuncia expansão e prepara 
licitação para 4,5 mil moradias em Goiás
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O governo federal pro-
pôs um salário mínimo 
de R$ 1.147 para 2022, 

segundo o projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (PLDO) 
do ano que vem. O texto foi di-
vulgado pelo Ministério da Eco-
nomia nesta quinta-feira (15), 
último dia de prazo para o en-
vio da proposta ao Congresso.

O valor é R$ 47 maior que 
o salário mínimo atual, de R$ 
1.100, e representa uma alta 
de 4,27% — que é a previsão 
do Ministério da Economia 
para o Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) des-
te ano, feita no mês de março.

O número divulgado indi-
ca que o governo pretende 
apenas repor a perda da in-
flação do período, sem valo-
rização real do salário míni-
mo (entenda abaixo).

A Lei de Diretrizes Orça-
mentárias estabelece as ba-
ses para a aprovação do orça-
mento do ano seguinte e, por 
isso, traz previsões dos princi-
pais indicadores econômicos. 
Se a inflação verificada no fim 
do ano for diferente da previ-
são, o governo pode rever o 
valor durante a tramitação 
do próprio orçamento.

De acordo com infor-
mações do Departamento 

Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), o salário mínimo 
serve de referência para 50 
milhões de pessoas no Brasil, 
das quais 24 milhões de be-
neficiários do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS).

Para os anos seguintes, o 
governo propôs um salário 
mínimo de R$ 1.188 em 2023 
e de R$ 1.229 em 2024. Esses 
valores são apenas uma refe-

rência, e também podem ser 
alterados posteriormente.

A Constituição determina 
que o salário mínimo tem de 
ser corrigido, ao menos, pela 
variação do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) do ano anterior.

Em 2021, porém, o salário 
mínimo de R$ 1.100 não re-
pôs a inflação do ano passa-
do. A correção aplicada pelo 
governo foi de 5,26%, mas a 

inflação medida pelo INPC 
somou 5,45% no ano passa-
do. Para que não houvesse 
perda de poder de compra, 
o valor do salário mínimo 
deveria ter sido reajustado 
para R$ 1.101,95 neste ano.

Em coletiva de imprensa 
para comentar a proposta da 
LDO, o secretário especial da 
Fazenda, Waldery Rodrigues, 
afirmou que não há nenhu-
ma orientação de repor a 

diferença de R$ 2 do salário 
mínimo de 2021. Segundo 
ele, a diferença deve ser con-
siderada na próxima recom-
posição do salário mínimo.

O secretário destacou 
que o governo tem até o dia 
31 de dezembro para passar 
a política de salário mínimo. 
“Uma eventual diferença 
sempre foi considerada na 
recomposição do ano se-
guinte, o que efetivamente 

preserva o poder de compra 
do salário mínimo”.

Sem aumento real
O valor do salário mínimo 

proposto pelo governo para 
o ano que vem tem correção 
somente pela inflação, ou seja, 
pela estimativa do governo para 
o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (INPC).

Esse formato foi adota-
do em 2020, quando a área 
econômica concedeu rea-
juste somente com base na 
inflação de 2019. Com isso, 
o governo mudou a política 
de aumentos reais (acima 
da inflação) que vinha sendo 
implementada nos últimos 
anos, proposta pela presi-
dente Dilma Rousseff e apro-
vada pelo Congresso.

A política de reajustes pela 
inflação e variação do PIB vi-
gorou entre 2011 e 2019, mas 
nem sempre o salário mínimo 
subiu acima da inflação.

Em 2017 e 2018, por 
exemplo, foi concedido o 
reajuste somente com base 
na inflação porque o PIB dos 
anos anteriores (2015 e 2016) 
teve retração. Por isso, para 
cumprir a fórmula proposta, 
somente a inflação serviu de 
base para o aumento.

Divulgação

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.147 
para 2022, sem aumento acima da inflação

A Câmara dos Deputados 
aprovou, nesta quinta-feira 
(15), o Projeto de Lei 4626/20, 
do deputado Helio Lopes 
(PSL-RJ) e outros, que aumen-
ta as penas para abandono 
de incapaz e maus-tratos de 
crianças, idosos e pessoas 
com deficiência. O projeto de 
lei havia sido apresentado em 
janeiro, mas ganhou caráter 
de urgência após a morte do 

menino Henry Borel.
A proposta foi aprovada 

na forma do substitutivo do 
relator, deputado dr. Frede-
rico (Patriota-MG). Agora o 
texto segue para o Senado.

O projeto de lei aumenta 
a proteção a crianças, idosos 
e pessoas com deficiência. A 
pena de abandono de inca-
paz, atualmente de seis me-
ses a três anos de detenção, 

passa a ser de dois a cinco 
anos de reclusão. Se do aban-
dono resulta lesão corporal 
de natureza grave serão três 
a sete anos de reclusão – 
hoje são um a cinco anos. Se 
houver morte, reclusão de 
oito a 14 anos – atualmente 
são quatro a 12 anos.

Também foram agravadas 
as penas por expor a vida ou 
saúde de pessoa sob sua au-

toridade, guarda ou vigilância, 
para fim de educação, ensino, 
tratamento ou custódia. A pena 
passa a ser de reclusão de dois 
a cinco anos. No caso de lesão 
corporal de natureza grave, re-
clusão de três a sete anos. 

As mesmas penas ainda 
serão aplicadas no crime de 
expor a perigo a integridade e 
a saúde, física ou psíquica, do 
idoso, submetendo-o a condi-

ções desumanas ou degradan-
tes ou privando-o de alimen-
tos e cuidados indispensáveis, 
ou sujeitando-o a trabalho ex-
cessivo ou inadequado.

Helio Lopes afirmou que o 
Legislativo dá uma resposta à 
sociedade para acabar com a 
impunidade. “A quem se sen-
tir inimputável, esta lei vai 
alcançar vocês”, disse.

O relator observou que vio-

lência contra idosos se agravou 
com a pandemia de coronaví-
rus. Somente nos meses de 
março a junho de 2020, foram 
25.533 denúncias de violência 
contra o idoso, contra 16.039 
no mesmo período de 2019. “A 
violência contra o idoso é uma 
triste e lamentável realidade 
em nosso País, e uma forma 
gravíssima e brutal de viola-
ção aos direitos humanos”.

Deputados aprovam aumento de pena para maus-tratos contra criança e idosos



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 
.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 + 
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

PUNTO 09/10 preto 
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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

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 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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. 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 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
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

ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 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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Uma dupla de em-
presários alemães e 
seu investidor cele-

bridade pediram desculpas 
públicas depois que sua últi-
ma invenção foi recebida com 
descrença e ridicularizada nas 
redes sociais. A indignação 
foi desencadeada por Pinky 
Gloves, um produto que dois 
homens inventaram para re-
solver o que consideravam 
uma questão urgente – como 
descartar discretamente ab-
sorventes femininos.

As luvas cor-de-rosa de 
borracha, que funcionam 
também como sacos descar-
táveis, custariam 11,96 euros 
(cerca de R$ 80) por um pa-
cote de 48,produtos, de acor-
do com o site da empresa.

Eugen Raimkulow e Andre 
Ritterswürden apresentaram 
a ideia no programa de TV 
alemão Die Höhle der Löwen 
(A Toca dos Leões), em que 
inventores tentam arrecadar 
dinheiro de um grupo de in-
vestidores, semelhante ao 
programa Shark Tank no Brasil.

Ralf Dümmel, o empresá-
rio que decidiu investir € 30 
mil no produto, foi ao Insta-
gram para pedir desculpas por 
não ter dado atenção suficien-
te ao tema da menstruação.

Uma solução desnecessária
As luvas rosas de borracha 

foram consideradas prejudi-
ciais ao meio ambiente e se-
xistas, com alguns criticando 
a equipe masculina de desen-
volvedores por estigmatizar o 
ciclo menstrual feminino.

“Este produto não é ape-
nas desnecessário e preju-
dicial ao meio ambiente”, 

escreveu a escritora Franka 
Frei no Instagram. “É tam-
bém um retrocesso em ter-
mos de estigmatizar as pes-
soas que menstruam.”

A médica e escritora 
Jennifer Gunter expressou 
sua descrença pelo Twitter: 
“Então, esses caras criaram 
luvas cor-de-rosa para que 
os absorventes internos pos-

sam ser descartados de ma-
neira adequada e discreta.”

Outros levantaram a 
questão de que o problema 
reside no alto preço dos pro-
dutos de higiene feminina, e 
não em algo para esconder o 
sangue menstrual.

Uma usuária do Twitter 
escreveu: “O que as pesso-
as que menstruam querem? 

Produtos menstruais gratui-
tos e acessíveis. O que elas 
ganham? Luvas cor-de-rosa 
para que os homens cis não 
vejam nenhum vermelho na 
privada do banheiro.”

“Pontos cegos”
Os dois fundadores da 

Pinky Gloves responderam 
às críticas dizendo que “fi-

cou claro que ainda temos 
que aprender muito e que 
temos alguns pontos ce-
gos”, informou a agência de 
notícias alemã DPA.

Na TV, eles alegaram en-
tender as mulheres por já 
terem sido casados e vivido 
com mulheres numa mesma 
casa, tendo tido experiên-
cia, portanto, em encontrar 
produtos de menstruação 
na lata do lixo. “Depois de 
um tempo, o cheiro fica de-
sagradável”, disse Raimku-
low aos investidores.

Em seu pedido de des-
culpas no Instagram, Düm-
mel disse que os dois in-
ventores haviam recebido 
“críticas sérias”, das quais 
eles, como homens, “sim-
plesmente desconheciam”.

Ele também encontrou 
algo de positivo no inciden-
te, argumentando que a 
Pinky Gloves havia chamado 
a atenção para a “imagem 
pública da menstruação” por 
meio do “debate acalorado”.

Em entrevista à agência 
de notícias alemã DPA, Rai-
mkulow e Ritterswürden 
também disseram que eles 
e suas famílias foram vítimas 
de “discurso de ódio massi-
vo” após o programa de TV.

Reprodução

Empreendedores alemães são criticados 
por criação de “luvas de menstruação”
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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

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 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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. 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 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
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

ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 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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Reprodução

Reprodução

Uma das histórias mais 
icônicas do Punk Rock será 
tema de um novo filme da 
Netflix. Eu Dormi com Joey 
Ramone (I Slept with Joey 
Ramone) é o nome do novo 
longa biográfico que trata, 
claro, do lendário membro 
dos Ramones e já temos a 
escalação de quem vai in-
terpretar o músico.

Trata-se de Pete Davi-
dson, famoso por seu pa-
pel como comediante no 
Saturday Night Live e que 
também elevou seu status 
de celebridade após um 
relacionamento com Aria-
na Grande que rendeu até 
música com seu nome.

O filme está sendo feito 
com o apoio da família de 
Joey e vem baseado justa-
mente no livro escrito por 

Mickey Leigh, irmão do Ra-
mone, e publicado em 2009. 
Falando sobre o projeto, o 
diretor do grupo STXfilms, 
responsável pela produção, 
explica a importância da 
participação de Leigh:

Quando você divide uma 
cama com alguém — e não 
só uma cama, mas uma in-
fância, uma família, e uma 
vida inteira — você conhece 
essa pessoa melhor do que 
qualquer outra. Mickey Leigh 
não apenas colaborou com a 
banda de seu irmão mais ve-
lho — ele tem memórias in-
substituíveis e observações 
de Joey Ramone por dentro, 
tendo apoiado [seu irmão] 
quando ninguém mais o fa-
zia e testemunhado sua su-
peração das adversidades da 
forma mais dramática.

A série infanto-juvenil 
Vila Mariote está dis-
ponível no Brasil pela 

plataforma de streaming 
da Amazon, Prime Video. A 
produção goiana é da Balaio 
Produções Culturais com co-
produção da Fractal Filmes e 
tem direção de Hélio Fróes e 
Rô Cerqueira. Trata-se de uma 
minissérie de cinco episódios, 
cada um com 26 minutos, 
em que bonecos animados 
por atores abordam assuntos 
como medo, bullying, afirma-
ção feminina, violência urba-
na e desigualdade social.

A produção contou com 
equipe goiana formada por 
mais de 30 profissionais e foi 
filmada nos bairros Pedro Lu-
dovico, Parque das Laranjeiras 
e Setor Sul, em Goiânia. O pro-
jeto contou ainda com a parce-
ria da Oficina Cultural Geppet-
to e da Cia de Teatro Nu Escuro, 
que, segundo os produtores, 
são referências nacionais em 
construção e manipulação de 
bonecos. A criação e concep-
ção dos bonecos teve a direção 
da atriz e bonequeira, Izabela 

Nascente, com participação de 
outros artistas da capital.

A série Vila Mariote foi de-
senvolvida contando com re-
cursos do Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA), via Agência 
Nacional de Cinema (Ancine) 
e do Fundo de Arte e Cultura 
de Goiás (FAC), via Secretaria 
de Estado da Cultura de Goi-
ás (Secult-GO). A distribuição 
e comercialização é feita pela 
Elo Company (SP).

 Vila Mariote
De acordo com sua sinop-

se, a série apresenta “um 
mistério assombra um bairro 
da Vila Mariote: pessoas es-
tão aparecendo congeladas 
de medo”. As personagens 
Elza e Clara são as responsá-
veis por tentar desvendar o 
mistério, enquanto parte dos 
moradores da vila acredita 
que um monstro assombra o 
local e querem destruí-lo.

Segundo os produtores, 
a proposta buscou incluir os 
personagens, os bonecos, em 
locações reais, cotidianas de 
uma cidade, buscando uma 
estética lúdica e divertida de 
interação. A série permite o 
encontro do real com o ima-
ginário por meio dos bonecos 
animados. Retratada pelas 
ruas de bairros da cidade, 
Goiânia é então cenário para 
a ficcional Vila Mariote.

Série goiana Vila Mariote é 
disponibilizada na Prime Video

Pete Davidson será Joey Ra-
mone em filme biográfico


