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Maior programa de reconstrução asfáltica urbana do país, o Projeto 630 está com quase 45% dos trabalhos executados, o que corresponde a 
3.343.258,86 m². A previsão de conclusão das obras é em novembro de 2021, totalizando 7.436.519,17 m², cerca de 630 km de asfalto novo.

DIÁRIO DO ESTADO
Goiânia realiza o maior programa de 
reconstrução asfáltica de todo país

Dia Livre de Impos-
tos oferece descontos 
de até 70% em pro-
dutos e serviços  p2 p3

Força-tarefa desmonta esquema de 
desvio de cargas de medicamentos
O Governo de Goiás deu início ao cadastramento de produtores rurais 
interessados em participar de um programa a ser desenvolvido pelo 
Estado no fomento ao turismo rural.

p2

p8

 A pandemia de covid-19 não apenas adiou os Jogos de Tóquio por um ano 
como obrigou atleta a pararem seus treinamentos e repensarem todo o plane-
jamento de atividades. Em um primeiro momento, imaginava-se que isso teria 
um impacto negativo no desempenho dos competidores.

Atletas acreditam que Jogos 
de Tóquio podem ser mais for-
tes de todos os tempos  p7
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Cardápio 
da meren-
da escolar 
será divulga-
do com an-
tecedência
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Maior programa de 
reconstrução as-
fáltica urbana do 

país, o Projeto 630 está com 
quase 45% dos trabalhos exe-
cutados, o que corresponde a 
3.343.258,86 m². A previsão de 
conclusão das obras é em no-
vembro de 2021, totalizando 
7.436.519,17 m², cerca de 630 
km de asfalto novo em 111 se-
tores de diversas regiões.

Por determinação do pre-
feito Rogério Cruz, o progra-
ma iniciado em 2020 segue a 
todo vapor e, somente este 
ano, já concluiu os trabalhos 
nos setores: Capuava, Jardim 
América, Bairro Feliz e Leste 
Universitário. Os trabalhos 
estão em andamento nos se-
tores Bueno, Oeste, Marista, 
Jardim Goiás, Sul, Santa Ge-
noveva, Bairro Goiá, Parque 
Industrial João Bráz, Finso-
cial e Bairro dos Aeroviários.

Até o momento, já foram 
aplicadas 209.433,66 tone-
ladas de massa asfáltica. Em 
detalhes, o programa integra 
na Região Sul de Goiânia, 223 
ruas de 11 bairros; nas regi-
ões Norte e Leste, 160 ruas e 
33 bairros; regiões Oeste, Su-
doeste e Noroeste com 157 

ruas e 46 bairros; e na Região 
Central são 122 ruas e 21 
bairros, totalizando 662 ruas 
de 111 bairros atendidos.

“O programa foi criado 
porque a manutenção já não 
adiantava mais em determi-
nados pontos da cidade. Des-
de então, a obra está sendo 
executada praticamente 24 
horas por dia, com capa as-
fáltica que varia entre 3 e 5 

cm”, diz o titular da Seinfra, 
Fausto Sarmento. Segundo 
ele a Prefeitura também está 
entregando novas vias.

Os recursos para a fina-
lização das obras estão ga-
rantidos. A Caixa Econômica 
Federal, por meio do Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa), é 
responsável pelo emprésti-
mo de R$ 780 milhões para 

financiar obras de infraestru-
tura no município. Com uma 
gestão transparente, os con-
tratos para a execução dos 
trabalhos são supervisiona-
dos por órgãos de controle 
da Prefeitura de Goiânia, 
como a Controladoria, a Pro-
curadoria-Geral e a Advoca-
cia-Geral do Município, além 
da própria Seinfra.

Após a conclusão desta 

etapa, a Prefeitura de Goi-
ânia planeja um programa 
ainda mais abrangente, em 
ruas e bairros que não foram 
contemplados. O novo pro-
jeto deverá alcançar cerca de 
800 km. “Precisamos pensar 
e trabalhar pela Goiânia do 
futuro. Até o fim do man-
dato, vamos presentear a 
cidade com essa importante 
obra”, finaliza Sarmento.

Reprodução

O cardápio da me-
renda escolar da rede 
municipal de ensino de 
Goiânia será divulgado, 
a partir de agora, com 
sete dias de antecedên-
cia. A lei que promove a 
mudança foi sancionada 
pelo prefeito Rogério Cruz 
nesta terça-feira (25/05). 
Além de divulgar as in-
formações nas próprias 
instituições de ensino, o 
cardápio será divulgado 
semanalmente no portal 
da Prefeitura de Goiânia.

O objetivo da lei, que 
foi apresentada na Câ-
mara Municipal pela ve-
readora Leia Klebia, é ga-
rantir mais transparência 
no processo de aquisição 
de merenda escolar, que 
hoje é descentralizado e 
feito pelas próprias insti-
tuições de ensino. “Com 
essa mudança, pais e res-
ponsáveis terão acesso 
aos itens que compõem 
o cardápio elaborado pe-
los nutricionistas do mu-
nicípio”, disse o prefeito 
Rogério Cruz.

Eventuais mudanças, 
segundo o titular da Se-
cretaria Municipal de 
Educação, professor 
Wellington Bessa, serão 
apresentadas, no mí-
nimo, com 24 horas de 
antecedência. “Vamos 
reforçar junto às unida-
des de Educação a im-
portância da divulgação 
antecipada do cardápio 
e garantir que a alimen-
tação das crianças e 
adolescentes seja balan-
ceada”, afirmou.

Goiânia realiza o maior programa de 
reconstrução asfáltica de todo país

O portal Desafios da 
Gestão Municipal (DGM) 
analisou a gestão pública 
de três cidades goianas no 
ranking das 100 maiores do 
país: Goiânia, Anápolis e 
Aparecida de Goiânia.

O trabalho de análise 
comparativa dos municí-
pios acompanha a evolu-
ção das cidades em quesi-
tos econômicos e sociais. 
Trata-se de estudo de dados 
públicos, divulgados por 
instituições oficiais e que 
foram compilados no banco 
de dados da DGM. Goiânia é 
classificada com a 41 º posi-
ção, seguida de Anápolis em 
62º colocação. Aparecida de 
Goiânia é a 87º maior cida-
de em gestão.

O estudo não analisa 
todos os municípios do 
país, mas apenas os maio-
res em termos populacio-

nais. Daí a ausência de 
cidades goianas desenvol-
vidas, caso de Rio Verde, 
Catalão, Luziânia, etc.  

Goiânia tem IDGM de 
0,667; Anápolis 0,620 e 
Aparecida, 0,552. O índice 
analisa educação, saúde, 
segurança e saneamento – 
temas que dependem tan-
to da ação governamental 

das prefeituras quanto 
dos governos estaduais, 
já que assuntos como se-
gurança e saneamento 
costumam ser tratados 
praticamente apenas pe-
las entidades estatais. Por 
sua vez, áreas de saúde 
e educação são divididas 
por competências munici-
pais e estaduais. 

Evolução
O estudo Desafios da Ges-

tão Municipal (DGM) possi-
bilita a análise da evolução 
recente das 100 maiores ci-
dades brasileiras, que repre-
sentam metade do PIB bra-
sileiro, “com base no IDGM, 
indicador sintético que reú-
ne 15 indicadores em quatro 
áreas essenciais para a qua-
lidade de vida da população: 
i) educação, ii) saúde, iii) se-
gurança e iv) saneamento e 
sustentabilidade”.

Um dos parceiros da 
pesquisa é o Movimento 
Brasil Competitivo.  Apesar 
dos dados serem confiá-
veis, existem divergências 
nas leituras e a melhor for-
ma de analisar o desempe-
nho das cidades é o Índice 
de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH), aceito em todo 
mundo e detentor de maior 

rigor científico.
Aparecida de Goiânia, 

por exemplo, é pontuada 
negativamente na área de 
segurança pública do IDGM, 
mas os índices de entidades 
como “Mapa da Violência” 
e estudos acadêmicos de 
segurança pública revelam 
o contrário, com a melhora 
do combate da criminalida-
de neste município.

A análise de Goiânia tam-
bém demonstra discrepância 
com outros dados da década 
quanto ao fator evolutivo, 
que revelam melhora em 
segurança pública e saúde. 
“Na última década, a cidade 
melhorou sua posição no 
ranking em 1 área, e perdeu 
posições em 3 áreas: Educa-
ção (+13 posições); Saúde (-7 
posições); Segurança (-2 po-
sições); e Saneamento e Sus-
tentabilidade (-6 posições)”. 

Ranking de gestão pública no país: Goiânia está na 41º posição
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O Governo de Goiás 
deu início ao cadas-
tramento de produ-

tores rurais interessados em 
participar de um programa a 
ser desenvolvido pelo Estado 
no fomento ao turismo ru-
ral. A iniciativa é promovida 
de forma integrada e reúne 
ações das secretarias de Es-
tado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), da 
Retomada e da Cultura (Se-
cult) e da Goiás Turismo, da 
Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão e Pes-
quisa Agropecuária (Emater) 
e da GoiásFomento.

O objetivo é mapear pro-
priedades rurais no Estado 
com potencial turístico a ser 
explorado, seja pelo lado 
gastronômico, de experiên-
cia, arquitetônico, de hos-
pedagem, museológico, de 
aventura, ecoturismo e cos-
tumes locais, dentre outras 
práticas de agroturismo. A 
partir desse mapeamento, 
o Governo de Goiás irá de-
senvolver políticas públicas 
focadas no fomento a essas 
atividades, potencializando 
a economia local e criativa 
dessas zonas rurais.

A previsão é de que o ca-
dastro possa, em um futuro 
breve, também dar aos produ-
tores a oportunidade de criar, 
desenvolver ou alavancar ati-
vidades ligadas ao turismo ru-
ral, por meio de capacitações, 
acesso a crédito, assistência 
técnica e gerencial.  Além dis-
so, a iniciativa visa contribuir 
para a valorização da cultura 

regional e a agregação de va-
lor a produtos e experiências 
de consumo.

Inicialmente, serão 
aceitos cadastros de mu-
nicípios e povoados da re-
gião do Caminho de Cora 
Coralina e municípios cir-
cunvizinhos. São eles: Co-
rumbá de Goiás, Cocalzi-
nho de Goiás, Pirenópolis, 

Caxambu, Radiolândia, São 
Francisco de Goiás, Jara-
guá, Vila Aparecida, Alve-
lândia, Palestina, Itaguari, 
São Benedito, Itaberaí, Cal-
cilândia, Ferreiro e Cidade 
de Goiás. O preenchimen-
to do formulário (https://
forms.g le/HrVfViVDPR -
MHSwqM8) deverá ser fei-
to até o dia 20 de junho.

Incremento da economia
O secretário de Estado de 

Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Tiago Mendon-
ça, acredita que o projeto irá 
contribuir de maneira muito 
efetiva para gerar novas opor-
tunidades de renda a produto-
res rurais do Estado, além de 
valorizar ainda mais o campo e 
suas riquezas. “Goiás tem um 

enorme potencial a ser explo-
rado na questão do turismo ru-
ral. Temos exemplos de outros 
países, como a Itália e a Espa-
nha, em que cidades inteiras 
movimentam o comércio local 
pelos produtos vendidos da re-
gião, bem como experiências 
de hospedagem ou de ativi-
dades que envolvem o campo. 
Com toda a certeza, conforme 
orientação do governador 
Ronaldo Caiado, poderemos 
seguir por este caminho e en-
cantar as pessoas com nossas 
riquezas culturais que vêm do 
meio rural”, salienta.

Para o secretário de Estado 
da Retomada, César Moura, 
que também responde pela 
pasta da Cultura, a iniciativa 
da criação deste roteiro tu-
rístico e cultural é mais um 
exemplo do modelo de gestão 
do governador Ronaldo Caia-
do, focado na união entre as 
pastas do Governo de Goiás. 
“Além de reconhecer a impor-
tância de Cora Coralina para 
a história de nosso Estado, o 
projeto do Caminho de Cora 
engloba mais oportunidades 
para a geração de emprego, 
renda e desenvolvimento re-
gional”, comenta.

Uma força-tarefa, mon-
tada entre as Polícias Civil 
(PCGO), Militar (PMGO) e Ro-
doviária Federal (PRF), resul-
tou na desarticulação de um 
esquema criminoso, respon-
sável pelo desvio de diversas 
cargas de medicamentos. As 
subtrações eram praticadas 
por integrantes de uma or-
ganização criminosa e teriam 
causado prejuízo estimado 
em R$ 20 milhões às empre-

sas vítimas, dos Estados de 
Minas Gerais e São Paulo.

Após oito meses de inves-
tigação, as equipes policiais 
deflagraram a Operação Malus 
Pharma (Farmácia do Mal), que 
resultou na prisão em flagrante 
de sete pessoas, suspeitas de 
participação nos crimes. Tam-
bém foram apreendidos diver-
sos medicamentos subtraídos, 
no valor total de R$ 10 milhões, 
em um depósito na cidade de 

Aparecida de Goiânia. A opera-
ção contou com o apoio da Se-
cretaria Estadual da Economia e 
da Polícia Técnico-Científica.

De acordo com a apura-
ção, as cargas de medica-
mentos saíam de fábricas, 
em Goiás, com destino aos 
estados da região sudeste 
do país. Contudo, não eram 
entregues na sua totalidade 
para as empresas. Segundo o 
delegado Alexandre Bruno de 

Barros, titular da Delegacia 
Estadual de Repressão a Fur-
tos e Roubos de Cargas (De-
car), parte dos carregamen-
tos era subtraída e revendida 
para pequenas farmácias.

“Nessa investigação, con-
seguimos identificar os auto-
res imediatos e passamos a 
pleitear medidas cautelares 
relacionadas ao caso. Den-
tre essas medidas, a de ação 
controlada. Conseguimos 

apurar que havia o envolvi-
mento direto de empregados 
de laboratórios de revenda 
desses medicamentos e tive-
mos êxito em prender sete 
dos envolvidos. Três deles 
são os líderes, três deles são 
donos de farmácias e o outro 
um intermediário”, pontuou.

Após longo trabalho inves-
tigativo e autorização do Poder 
Judiciário, as equipes passaram 
a monitorar os alvos. Na última 

segunda-feira (17/5), os poli-
ciais descobriram o local onde 
os medicamentos furtados 
eram armazenados, em Apa-
recida de Goiânia, na região 
metropolitana da capital. Foi re-
alizada auditoria fiscal da Secre-
taria da Economia e comprova-
do que a maioria dos produtos 
pertencia a uma indústria de 
Anápolis. Todos os medicamen-
tos foram recuperados e serão 
devolvidos às vítimas.

Reprodução

Força-tarefa desmonta esquema de desvio de cargas de medicamentos

Produtores interessados em potencializar turismo 
rural podem se cadastrar em programa do governo
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A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da 
Covid aprovou nesta 

quarta-feira os requerimentos 
de reconvocação do ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
e de seu antecessor, o general 
Eduardo Pazuello. Apenas o 
senador Ciro Nogueira (PP-PI) 
foi contra o novo compareci-
mento do ex-ministro. 

Aliado do presidente 
Jair Bolsonaro, o senador 
Marcos Rogério (DEM-RO) 
afirmou não ver impeditivo 
para a reconvocação, mas 
pediu que Queiroga retor-
ne apenas após a vinda de 
governadores ao colegiado. 
“Poderíamos aprovar o re-
querimento e deixar oitivas 
mais para o final”.

O presidente da comis-
são, Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que “isso aí quem vai 
pautar sou eu”, mas desta-
cou que “até dia 17 de junho 
está tudo agendado”. 

A convocação dos go-
vernadores foi aprovada 
em seguida. Terão de de-
por à CPI os governadores 
do Amapá, Waldez Góes; 
Amazonas, Wilson Lima; 
Distrito Federal, Ibaneis Ro-

cha; Pará, Helder Barbalho; 
Rondônia, Coronel Marcos 
Rocha; Roraima, Antonio 
Denarium; Santa Catarina, 
Carlos Moisés; Tocantins, 
Mauro Carlesse; e Piauí, 
Wellington Dias; além do 
ex-governador do Rio de Ja-
neiro Wilson Witzel. 

Os membros do cole-
giado também aprovaram 

convocação de mais seis 
testemunhas: o advoga-
do Arthur Weintraub, ex-
-assessor da Presidência da 
República; o assessor para 
assuntos internacionais da 
Presidência, Filipe Martins; 
o marqueteiro Marcos Eral-
do Arnold; a médica infec-
tologista Luana Araújo; e o 
empresário Carlos Wizard. 

Arthur Weintraub, que é ir-
mão do ex-ministro da Educa-
ção Abraham Weintraub, de-
verá prestar esclarecimentos 
sobre a existência de um gabi-
nete paralelo que aconselhava 
o presidente Jair Bolsonaro 
sobre ações relativas à pan-
demia. Martins, próximo do 
vereador carioca Carlos Bolso-
naro (Republicanos), filho do 

presidente, seria um dos inte-
grantes desse gabinete.

Gabinete paralelo
A CPI também aprovou a 

convocação de Arthur Wein-
traub, ex-assessor da Presi-
dência da República, e Filipe 
Martins, assessor da Presi-
dência da República. Eles são 
supostos integrantes do que 

a oposição vem chamando de 
“gabinete paralelo”, que teria 
assessorado o governo em 
assuntos da pandemia. Outro 
suposto integrante do gabi-
nete paralelo convocado foi 
o empresário Carlos Wizard.

Pazuello
Um esclarecimento que a 

CPI pretende obter diz res-
peito à data em que o Minis-
tério da Saúde foi informa-
do sobre a falta de oxigênio 
em Manaus, no Amazonas, 
em janeiro deste ano. Edu-
ardo Pazuello e a secretária 
da pasta Mayra Pinheiro 
apresentaram versões dife-
rentes sobre o aviso.

Segundo Mayra Pinheiro, 
Pazuello soube do desabas-
tecimento de oxigênio em 
Manaus em 8 de janeiro. À 
CPI na semana passada, o 
ex-ministro sustentou que 
apenas teve conhecimento 
da situação na noite do dia 
10 de janeiro.

Ainda sobre o general do 
Exército, Aziz disse que, se Pa-
zuello voltar à CPI sem a pro-
teção de um habeas corpus, 
o depoimento “não será da 
mesma forma” dos anteriores.

Divulgação

CPI da Covid reconvoca ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e o ex, Eduardo Pazuello

 Dia Livre de Impostos, 
várias empresas de Goiás 
devem oferecer produtos e 
serviços sem a cobrança de 
carga tributária. A campa-
nha é organizada pela Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
Jovem em parceria com a 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas.

A ideia da ação é mate-
rializar como os impostos 
representam grande par-
te do preço dos produtos, 

por isso, no Dia Livre de 
Impostos, os lojistas par-
ticipantes vão vender sem 
repassar o valor da tribu-
tação aos clientes. Em al-
guns casos, os descontos 
podem chegar a 70% do 
valor final do produto.

Em Goiás, há descontos 
nos segmentos de roupas, 
calçados, óticas, alimen-
tação, estética, drogaria, 
colchões e outros. Os esta-
belecimentos participantes 

podem ser consultados no 
site do  Dia Livre de Imposto. 
Devido a pandemia, sites das 
empresas participantes tam-
bém oferecem os produtos.

Dia Livre de Impostos
“Assim como foi nos anos 

anteriores, o varejo em Goi-
ás se une ao comércio va-
rejista dos outros estados 
nessa ação simbólica que 
mostra o quão necessitados 
estamos de uma reforma 

tributária ampla e justa, que 
favoreça, de fato, a econo-
mia, o ambiente de negó-
cios e a competitividade”, 
diz o presidente da FCDL-
-GO, Valdir Ribeiro.

“Queremos mostrar 
para a população como as 
taxas são abusivas. Para se 
ter uma ideia, num ranking 
de 30 países, o nosso é o 
14º que mais arrecada im-
posto, mas está em última 
colocação como país que 

melhor retorna o dinheiro 
para a população”, afirma 
o presidente da CNDL, José 
César da Costa.

Para o coordenador na-
cional da CDL Jovem, Rapha-
el Paganini, o Dia Livre de 
Impostos é uma forma de 
deixar claro para o consumi-
dor como a alta tributação 
afeta seu poder de compra.

“Altos impostos sem 
retorno têm alto impacto 
na economia, criando um 

efeito bola de neve. Com a 
alta tributação, os produtos 
ficam mais caros, então a 
população compra menos. 
Isso acarreta a diminuição 
dos números do varejo, que 
é obrigado a repassar os tri-
butos no valor dos produtos, 
acarretando menos vendas e 
investimentos e geração de 
empregos. Sem emprego as 
pessoas diminuem seus gas-
tos e assim por diante num 
ciclo vicioso”, explica.

Dia Livre de Impostos oferece descontos de até 70% em produtos e serviços



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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle 
comF: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
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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

-------------------------------
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 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 – 
(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
-------------------------------
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
-------------------------------
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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A pandemia de 
covid-19 não apenas 
adiou os Jogos de 

Tóquio por um ano como 
obrigou atleta a pararem 
seus treinamentos e repen-
sarem todo o planejamen-
to de atividades. Em um 
primeiro momento, ima-
ginava-se que isso teria 
um impacto negativo no 
desempenho dos compe-
tidores. Mas nas últimas 
semanas o esporte mundial 
tem visto grandes marcas e 
até quebras de recordes, o 
que leva os próprios atletas 
a ter mais otimismo em re-
lação à performance.

“Por causa da pandemia e 
do lockdown em muitos paí-
ses, pensou-se que a compe-
tição poderia perder em qu-
alidade, mas estamos vendo 
muitos atletas batendo re-
cordes mundiais, quebrando 
marcas de muitos anos. Ima-
gino que serão os Jogos mais 
fortes de todos os tempos. 
Talvez até surjam artigos de-
pois falando de como essa 
parada pode ter sido benéfi-
ca aos atletas”, comentou a 
paratleta Verônica Hipólito.

Ela participou nesta qu-
arta-feira, 26, de um evento 
do Time Petrobrás, do qual 

faz parte. Além dela, esti-
verem presentes Isaquias 
Queiroz (canoagem veloci-
dade), Martine Grael e Ka-
hena Kunze (vela), Daniel 
Dias (natação paralímpica), 
Darlan Romani (atletismo), 
Marcus Vinícius D’Almeida 
(tiro com arco) e Petrúcio 
Ferreira (paratletismo).

A velejadora Martine 
Grael, medalha de ouro nos 
Jogos do Rio-2016 ao lado 
de Kahena, concorda com 
Verônica. “O foco nessa 
campanha é não ficar ol-
hando para trás. Esse ciclo é 
completamente diferente e 
tento olhar para o presente. 
É bom manter o foco no mo-

mento que estamos agora. 
Acho que nunca se preparou 
tanto para uma Olimpíada. 
Esse ano a mais todo mun-
do aproveitou para ajustar 
detalhes”, disse, lembrando 
que elas precisaram viajar 
bastante este ano para po-
der ter parâmetros de com-
paração com as adversárias.

Sua parceira Kahena sabe 
que a busca pelo bicampeo-
nato olímpico na classe 49er 
FX é um sonho, mas não dá 
para ficar comparando com o 
que ocorreu em 2016. “O que 
foi no Rio, ganhar um ouro 
em casa, é muito especial. 
Agora vamos fora de casa, 
dependemos das condições 

meteorológicas que vamos 
encontrar. Carregamos o 
peso da medalha, mas espe-
ramos algo novo e que ainda 
vamos vivenciar”, avisou.

Daniel Dias, dono de 24 
medalhas nos Jogos Paralím-
picos e que fará sua despe-
dida em Tóquio, acha que a 
competição esportiva pode 
ajudar a trazer um alento 
para as pessoas em um mo-
mento tão grave de pande-
mia. “Foi um ano atípico, difí-
cil para todos, mas sempre 
busquei ver as coisas de uma 
outra maneira. Esse Jogos 
de Tóquio são o momento 
de grande esperança para o 
mundo e o esporte pode aju-
dar a construir isso”, explicou.

Bem-humorado, o nada-
dor ainda brincou com sua pa-
trocinadora e pediu para con-
tinuar com o apoio do Time 
Petrobrás, que conta com 22 
atletas, mesmo após deixar as 
piscinas em setembro. “Conti-
nuarei ligado ao esporte, mas 
entendo que meu ciclo vai se 
encerrar em Tóquio. Contribuí 
muito para o esporte brasi-
leiro, sei que posso somar de 
uma outra maneira, e quero 
curtir minha família, meus fil-
hos, que estão crescendo mu-
ito rápidos”, afirmou.

Reprodução

Atletas acreditam que Jogos de Tóquio 
podem ser mais fortes de todos os tempos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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

-------------------------------
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 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 – 
(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
-------------------------------
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$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A ex-Miss Bumbum 
Suzy Cortez está faturan-
do alto desde que liberou 
o acesso para os fãs bra-
sileiros em sua platafor-
ma privada no OnlyFans. 
Recentemente, a modelo 
vendeu dois litros de água 
de seu banho por 7 mil 
dólares — o equivalente a 
cerca de R$ 40 mil.

“Gosto muito do inu-
sitado, valorizo a criativi-
dade e a ousadia! Aten-
do todos os pedidos dos 
meus fãs. Desde os mais 
simples aos mais ousa-
dos. Não sei dizer não e 
tenho prazer em satisfa-
zer meus assinantes”, dis-

se a pioneira da platafor-
ma, que já providenciou a 
entrega do mimo.

Tatuagem secreta
A Miss Bumbum também 

é fanática pelo craque Lionel 
Messi, que joga pelo time 
europeu Barcelona. A musa 
até já mostrou sua tatuagem 
que homenageia o futebolis-
ta, localizada no bumbum.

Suzy ficou conhecida 
após ser bloqueada pela 
mulher de Messi. Segundo 
a musa, a ação teria acon-
tecido por ciúmes. A Miss 
também defendeu o craque 
após inúmeras críticas por 
conta de seu porte físico.

Nos últimos anos, a Dis-
ney expandiu seu uni-
verso ao abordar seus 

vilões, trazendo eles para o 
papel de protagonistas – algo 
muito comum nos quadri-
nhos, por exemplo. Se em Ma-
lévola, o estúdio quis reescre-
ver a história da personagem, 
em Cruella, a abordagem é di-
ferente e muito interessante.

O novo live-action da Dis-
ney, que estreia em 28 de 
junho, não transforma quem 
era má em boa. Mas, nem 
por isso, deixa de humanizar 
a personagem: Cruella segue 
sendo quem conhecemos, 
mas, após o filme, será mui-
to mais fácil entender o por-
quê de ela ter virado a vilã 
dos 101 Dalmatas.

Ao optar por essa narrati-
va, o filme, dirigido por Craig 
Gillespie, conta a trajetória da 
rebelde Estella até se tornar a 
poderosa vilã Cruella Devil, em 
um caminho que, acredite se 
quiser, faz o espectador se afei-
çoar pela “malvada”. E aí está o 
trunfo do longa: a personagem 
principal conquista do primei-

ro ao último minuto em tela.
Outro fator de sucesso 

da produção é o carisma de 
Emma Stone, que incorpora 
a vida da jovem rebelde em 
busca de sucesso e lida mui-
to bem com as duas perso-
nalidades da protagonista. 
A atriz entrega uma atuação 
carismática, ajudada por um 
roteiro que, mesmo se pas-

sado nos anos 1960 e 1970, 
recusa-se a ser datado – ho-
mens podem ser o alívio cô-
mico no embate de mulhe-
res fortes, por exemplo.

Todas essas inserções do 
filme, no entanto, não dei-
xam o longa pesado (apesar 
da estética punk). Cruella é, 
em essência, uma produção 
para família, um conto de fa-

das sobre uma vilã.
Roteiro afiado, uma pre-

missa moderna, a trilha-so-
nora do rock inglês e o ar re-
belde de Emma Stone (seja 
como Estella ou Cruella) 
fazem do longa da Disney 
uma experiência que eleva 
a produção original: Cruella 
é muito mais interessante 
que Os 101 Dálmatas.

Cruella mostra origem da vilã 
com Emma Stone inspirada

Ex-Miss Bumbum vende 
água do próprio banho 
por quase R$ 40 mil


