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O Governo de Goiás, por meio da GoiásFomento, realizou mais de mil operações de crédito e liberou R$ 42 milhões, com o apoio do Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe) do Sebrae Goiás, desde abril do ano passado, quando firmou convênio com a entidade. 

DIÁRIO DO ESTADO
Crédito liberado pelo Governo de Goiás a 
microempresários chega a R$ 42 milhões

Pazuello disse que 
sabia da crise no 
Amazonas antes do 
que afirmou à CPI  p4 p7

Israel se torna primeiro no mundo a 
proibir comércio de peles de animais
Israel baniu nesta quarta-feira (9), por decreto ministerial, o comércio 
de peles para moda, tornando-se o primeiro país a adotar uma legisla-
ção tão rígida, anunciou o Ministério do Meio Ambiente.

p3

O novo amento nos preços dos combustíveis, observado em Goiânia, motivou 
o Procon Goiás e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consu-
midor (Decon) a realizar uma fiscalização nesta quarta-feira (9/6). Em alguns 
postos, o litro da gasolina chega a custar R$ 6,27, e do etanol, R$4,87.

Operação em Goiânia apura novo 
aumento abusivo de preços 
nos postos de combustíveis  p2

p8
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O novo amento nos 
preços dos com-
bustíveis, observa-

do em Goiânia, motivou o 
Procon Goiás e a Delegacia 
Estadual de Repressão a Cri-
mes contra o Consumidor 
(Decon) a realizar uma fis-
calização nesta quarta-feira 
(9/6). Em alguns postos, 
o litro da gasolina chega a 
custar R$ 6,27, e do etanol, 
R$4,87. O objetivo da ação 
é obsevar se há prática abu-
siva no repasse desses pre-
ços ao consumidor.  

Uma equipe da Gerência 
de Pesquisa e Cálculo do 
Procon Goiás participa das 
visitas e solicita a documen-
tação fiscal. O posto poderá 
ser autuado imediatamente, 
caso seja constatada prática 
de preço abusivo. 

Além disso, serão realiza-
dos os testes de quantidade 
e de qualidade, a fim de ve-
rificar se o consumidor está 
sendo lesado nas bombas. 
Também será fiscalizado o 
cumprimento do Decreto 
Federal 10.634, que trata da 
divulgação dos preços. 

A Polícia Civil, por meio 
da Decon, irá analisar even-
tual prática do crime de pro-
paganda enganosa e outras 

condutas ilícitas envolvendo 
as relações de consumo. 

O Procon Goiás divulgou, 
no fim desta manhã, o ba-
lanço parcial da operação. 
Foram cinco distribuidoras 
visitadas, e todas notifica-
das a apresentar notas fis-
cais de entrada e de saída. 
Dos sete postos percorridos, 
um foi notificado pela sus-

peita de tentar atrapalhar a 
fiscalização, e em outro foi 
solicitada a apresentação 
de notas fiscais de entrada 
e saída (de janeiro a junho 
deste ano) por suspeita de 
majoração abusiva.

 
Notificação das distribuidoras

A fiscalização também 
será realizada em outra 

frente, tendo como alvo a 
notificação das distribuido-
ras localizadas no município 
de Senador Canedo. Num 
prazo de 10 dias úteis, elas 
deverão apresentar as notas 
fiscais de compra e venda 
dos combustíveis correspon-
dentes à primeira semana de 
cada mês, desde o início do 
ano de 2021. A documenta-

ção será cruzada com aquela 
fornecida pelos postos em 
ocasiões anteriores. A ação 
se justifica uma vez que, de 
acordo com o Sindiposto, os 
donos de postos estão re-
passando o aumento prati-
cado pelas distribuidoras. 

Segundo o superinten-
dente do órgão, Alex Au-
gusto Vaz Rodrigues, ao im-

plementar essa mudança, 
a intenção é garantir celeri-
dade ao processo de análise 
da documentação e apura-
ção dos valores praticados. 
“Caso seja feita a consta-
tação de preço abusivo, o 
posto será autuado pelos 
fiscais. Estamos seguindo 
uma determinação do Go-
verno de Goiás, que é con-
tra qualquer tipo de abuso, 
ainda mais durante a pan-
demia, que tem fragilizado 
os consumidores”, afirma. 

 
Monitoramento de preços

Os preços dos combustí-
veis na capital são monito-
rados periodicamente pelo 
Procon Goiás. Sempre que 
há indício de abusividade 
na análise preliminar, é ins-
taurado o Processo Admi-
nistrativo de Investigação 
Preliminar (PAIP), logo após 
a notificação da empresa. 

Caso ela não apresente 
a documentação solicitada, 
pode responder por deso-
bediência.  Já quando ocor-
re a constatação do preço 
abusivo, a empresa é autua-
da e pode pagar uma multa 
de até R$ 10,2 milhões. O 
valor depende do porte eco-
nômico e faturamento. 

Reprodução

Operação em Goiânia apura novo aumento 
abusivo de preços nos postos de combustíveis

A reforma e ampliação 
de 170 instituições de ensi-
no e a construção de quatro 
novas escolas de tempo in-
tegral foram pauta de uma 
reunião nesta quarta-feira 
(9/6), em Brasília, entre o 
prefeito de Goiânia, Rogé-
rio Cruz, o secretário mu-
nicipal de Educação, pro-
fessor Wellington Bessa, e 
representantes do Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE). 

Na ocasião, foram dis-
cutidos os projetos que 
serão incluídos no Plano 
de Ações Articuladas 4 — 
mecanismo do Governo 
Federal que visa melhorar 
as redes de ensino dos mu-
nicípios brasileiros e possi-
bilitar a captação de recur-
sos para o setor. Entre as 

principais ações que foram 
discutidas pelo prefeito es-
tão ainda a construção de 
20 creches, 20 laboratórios 
de robótica, 15 quadras 
poliesportivas e a aquisi-
ção de 10 mil tablets. 

Ao diretor de Gestão, Arti-
culação e Projetos Educacio-
nais do FNDE, Gabriel Medei-
ros Vilar, o chefe do Executivo 
goianiense apresentou as po-
tencialidades de Goiânia na 
área da Educação e afirmou 

que a atual gestão está em-
penhada em revolucionar o 
ensino público da capital. 

“Acredito que a melhor 
forma de impactar posi-
tivamente a Educação de 
Goiânia é investindo na re-

forma e construção de no-
vas escolas. Inclusive, nesta 
semana, liberamos os re-
cursos do programa Escola 
Viva para todas as institui-
ções. Isso significa que to-
das as unidades receberam 
investimentos para realizar 
reparos e reformas ime-
diatas. Agora, queremos 
ampliar o volume de inves-
timentos com recursos fe-
derais”, disse Rogério Cruz. 

 Os estudos iniciais 
apontam que a reforma de 
cada instituição terá custo 
médio de R$ 2 milhões, to-
talizando cerca de R$ 340 
milhões somente para a 
reestruturação das unida-
des. Os recursos viriam do 
FNDE e do Tesouro Munici-
pal. Em seguida, os gestores 
discutiram a construção de 

4 escolas modelo que de-
vem contar com 25 salas de 
aula, sala de música, qua-
dra poliesportiva com ar-
quibancadas e palco, cam-
po society com alambrado 
e arquibancada, pista de 
corrida e piscina.

As unidades, segundo o 
secretário municipal de Edu-
cação, professor Wellington 
Bessa, devem beneficiar 
regiões periféricas da capi-
tal, como Vera Cruz, Madre 
Germana e o entorno do 
Paço Municipal. “Além de 
ampliar o número de vagas 
nas unidades já existentes, 
estamos trabalhando para 
construir novas escolas e 
zerar o déficit na Educação 
Infantil. Seremos referên-
cia para o Brasil em gestão 
educacional”, afirmou.

Rogério Cruz planeja construção de mais 4 escolas de tempo integral em Goiânia
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O Governo de Goiás, 
por meio da Agência 
de Fomento de Goi-

ás (GoiásFomento), realizou 
mais de mil operações de 
crédito e liberou R$ 42 mi-
lhões, com o apoio do Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas (Fampe) do Se-
brae Goiás, desde abril do 
ano passado, quando firmou 
convênio com a entidade. 

Segundo o Sebrae, foram 
beneficiadas mais de mil 
micro e pequenas empresas 
goianas de diversos segmen-
tos da atividade econômica, 
que não apresentaram as 
garantias suficientes para a 
tomada de crédito. Com o 
apoio do Fampe, elas foram 
avalizadas no valor de mais 
de R$ 31 milhões em garan-
tias complementares.

Relatório nacional do Fam-
pe, preparado pelo Sebrae 
Nacional, apontou que a Goi-
ásFomento é a primeira no 
Brasil em empréstimos com 
o Fundo de Aval do Sebrae, 
entre todas as agências de fo-
mento do País que têm convê-
nio para operar com o Fampe.

 O relatório revelou tam-

bém que a GoiásFomento é a 
quarta instituição financeira do 
País que mais operou o Fundo 
de Aval da entidade no perío-
do de janeiro a abril de 2021, 
ficando atrás apenas da Caixa 
Econômica Federal, Sicoob e 

Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais (BDMG).

Considerando que a Agên-
cia de Fomento só opera em 
território goiano, o Sebrae 
ressaltou a posição como um 
“grande resultado” e desta-

cou a parceira com a institui-
ção financeira de Goiás.

 
Avanço

Para o presidente da Goi-
ásFomento, Rivael Aguiar, 
a parceria com o Sebrae foi 

um grande avanço no aces-
so ao crédito por parte dos 
pequenos empreendedores 
goianos. Isso porque, ante-
riormente, em torno de 80% 
dos clientes da instituição 
financeira não conseguiam 

obter um empréstimo por 
falta de avalista.

 Para Rivael, este cenário 
mudou, depois que a Goiás-
Fomento passou a operar o 
Fampe. Segundo ele, a me-
dida representou mais uma 
ação do Governo do Esta-
do para desburocratizar o 
processo de contratação de 
empréstimos, auxiliando os 
micro e pequenos empreen-
dedores goianos nesse mo-
mento de dificuldades finan-
ceiras devido à pandemia.

 
Atendimento

Para ter acesso às linhas 
de crédito especiais da Goi-
ásFomento, o primeiro pas-
so é acessar o site www.
goiasfomento.com, que con-
tém todas as informações, 
assim como o telefone do 
atendimento da Agência de 
Fomento, (62) 3216-4900, 
WhatsApp (62) 3216 4999 
e, ainda, os contatos telefô-
nicos dos correspondentes 
de crédito. O Sebrae Goiás 
(fone 0800-570-0800) tam-
bém está prestando apoio à 
instituição financeira no ser-
viço de atendimento.

O vice-governador Lincoln 
Tejota se reuniu, nesta quarta-
-feira (09/6), em Brasília, com 
o ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações, Marcos Pon-
tes e representantes do setor 
farmacêutico, para tratar de 
alternativas à importação de 
kits de intubação e de Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA). O 
objetivo é diminuir a depen-
dência do Brasil à produção 
de outros países e, assim, 
evitar atrasos na produção de 
vacinas e falhas na prestação 
de assistência médica.

 A reunião, realizada de 
modo híbrido, com participan-
tes presenciais e por via remo-
ta, contou com a participação 
do secretário de Empreen-
dedorismo e Inovação, Paulo 
César Alvim; e do diretor de 
Planejamento e Avaliação da 
Superintendência de Desen-
volvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), João Balestra.

A partir da reunião, ficou 
definida a criação de um grupo 
de trabalho com representan-
tes do Ministério, do Governo 
de Goiás, da Sudeco e do Polo 

Farmoquímico de Goiás.
 

Produção de insumos
Lincoln Tejota ressaltou, 

no encontro, que Goiás é o se-
gundo maior polo farmacêuti-
co da América Latina e pode 
auxiliar no suprimento dessa 
demanda. O Estado tem, ain-
da, a Universidade Estadual 
de Goiás (UEG) que é uma 
instituição capaz de produzir 
e disseminar conhecimento 
técnico-científico para a pro-
dução dos insumos, além da 
Indústria Química do Estado 

de Goiás (Iquego), laboratório 
estatal que está sendo prepa-
rado para um novo nível de 
produtividade.

“Há uma vontade de todo 
o setor farmacêutico do Es-
tado e também do nosso go-
verno para que a gente possa 
produzir em Goiás o IFA de 
vacinas e o kit de intubação, 
e tornar o nosso País autô-
nomo. Temos uma indústria 
de ponta, extremamente es-
pecializada e a capacidade de 
evoluir em conhecimento téc-
nico para contribuir com um 

legado de autossuficiência”, 
destacou o vice-governador.

 
Trabalho conjunto

 Para o vice-governador, 
as parcerias são fundamen-
tais para gerar boas soluções. 
Diante da pandemia de co-
vid-19, isso tornou-se ainda 
mais relevante. “Precisamos 
de parcerias para que a gente 
possa sair mais rápido des-
se momento e colocar nos-
sa economia para crescer e 
avançar, gerando empregos 
e desenvolvimento”, opinou.

Segundo o ministro Mar-
cos Pontes, há uma conver-
gência de interesses em re-
lação ao tema, e o ministério 
tem feito pesquisas a fim de 
garantir a autonomia brasi-
leira nesse aspecto. “Mais do 
que estratégia e soberania, a 
independência significa so-
brevivência para o País. Com 
o agravamento da pandemia 
na Índia, por exemplo, eles 
deram prioridade para a situ-
ação interna, e nós nos vimos 
vulneráveis quanto aos insu-
mos”, ressaltou.

Reprodução

Goiás deve avançar na produção de matéria-prima de vacina e kit de intubação

Crédito liberado pelo Governo de Goiás a 
microempresários chega a R$ 42 milhões
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Um relatório parcial das 
ações do Ministério 
da Saúde na crise do 

oxigênio em Manaus encami-
nhado no dia 17 de janeiro 
deste ano pelo ex-ministro 
da saúde Eduardo Pazuello à 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) coloca em xeque a 
versão dada pelo próprio Pa-
zuello à CPI da Pandemia so-
bre a data em que ele soube 
da crise do oxigênio no Ama-
zonas no início do ano.

Ele relata ao Ministério Pú-
blico Federal (MPF) as ações 
realizadas pela pasta entre 
os dias 6 e 16 de janeiro de 
2021 no estado e afirma que 
o problema foi informado a 
ele no dia 8 de janeiro. No 
depoimento à CPI, Pazuello 
afirmou ter sido informado 
no dia 10 de janeiro.

“Foi detectado, ainda, 
logo no início do período, a 
gravíssima situação dos esto-
ques de oxigênio hospitalar 
em Manaus, em quantidade 
absolutamente insuficiente 
para o atendimento da de-
manda crescente. Tal proble-
ma chegou ao conhecimento 
do Ministério no dia 8 de ja-
neiro, por meio de um e-mail 
enviado por Petrônio Bastos, 
da White Martins (fabricante 

do produto), no qual remete, 
em anexo, cópia de comu-
nicado daquela Empresa à 
Secretaria Estadual de Saúde 
do Amazonas, datado de 7 de 
janeiro, explicando o possível 
desabastecimento e indican-
do, ao Estado, buscar outras 
fontes para o produto.”

Pazuello anexa nessas 
informações encaminhadas 

por ele mesmo ao STF o 
email que Petronio Bastos, 
executivo da White Martins, 
encaminhou não ao minis-
tério, mas a Secretaria de 
Saúde do Amazonas aler-
tando do problema.

“O imprevisto aumento 
da demanda ocorrido nos 
últimos dias agravou consi-
deravelmente a situação de 

forma abrupta, superando 
em muito o volume contra-
tado pela Secretaria junto à 
White Martins, fazendo com 
que sejam necessários novos 
esforços adicionais para que 
a totalidade das necessida-
des sejam supridas.

Assim sendo, conside-
rando a essencialidade do 
produto em destaque, ser-

vimo-nos da presente para 
recomendar que a Secretaria 
identifique a faça a aquisição 
de volumes adicionais ao 
contrato diretamente de um 
outro fornecedor que seja 
capaz de aumentar a dispo-
nibilidade do produto nas 
áreas críticas.”

Além desses documen-
tos, há uma mensagem en-

caminhada pelo governo do 
Amazonas ao então ministro 
Pazuello no dia 8 de janeiro. 
Nesse documento, ele é aler-
tado da “iminência de esgo-
tamento” do oxigênio.

“Em tratativa com a em-
presa White Martins, no dia 
07.01.2021, foi comunicada 
a necessidade de suporte de 
gás oxigênio, utilizado para 
o tratamento e recuperação 
de pacientes acometidos de 
COVID-19, dada a devida 
alta de contaminação e por 
conseguinte aumento no 
número de casos de inter-
nação, o que ocasionou o 
súbito aumento no consu-
mo.  Dada a iminência de 
esgotamento do referido 
insumo e como forma de 
manter o serviço em lume, 
resguardando a vida dos 
pacientes internados na 
Rede Estadual de Saúde a 
empresa informou que pos-
sui o oxigênio na Cidade de 
Guarulhos/SP, necessitando 
de apoio para transportar a 
referida carga do aeroporto 
de Guarulhos em translado 
para o estado do Amazo-
nas, cuja carga estará em 
condições de embarque às 
16 horas do dia 10.01.2021, 
em caráter de urgência.”

Divulgação

À PGR, Pazuello disse que sabia da crise 
no Amazonas antes do que afirmou à CPI



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 + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466

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-
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

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma su-
íte americana, sala, cozi-
nha jardim, murada, veis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil

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
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
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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Israel baniu nesta quarta-fe-
ira (9), por decreto minis-
terial, o comércio de peles 

para moda, tornando-se o 
primeiro país a adotar uma le-
gislação tão rígida, anunciou o 
Ministério do Meio Ambiente.

“O comércio de peles, im-
portação e exportação, será 
proibido, exceto quando for 
feito para pesquisa, ensino e 
algumas tradições religiosas”, 
informou o ministério em um 
comunicado, no qual especi-
fica que a medida entrará em 
vigor em seis meses.

Assim, a sua utilização 
para a confecção do “Sch-
treimel”, chapéu usado por 
alguns judeus ultraortodox-
os, continuará a ser autoriza-
da. “A indústria do comércio 
de peles causa sofrimentos 
inimagináveis aos animais e 
este decreto vai transformar 
o mercado da moda israelen-
se, aprimorando-o no campo 
do respeito” à natureza, disse 
em comunicado Gila Gamliel, 
ministra do Meio Ambiente.

A instituição também pu-
blicou uma carta enviada por 
Jane Halevy-Moreno, diretora 
da Coalizão Internacional An-
tipeles (IAFC, por sua sigla em 
inglês), na qual ela comemo-
rava o decreto e o qualificava 
como um “gesto histórico”.

Em 1976, Israel proibiu a 
criação de animais para ob-
tenção de suas peles. Vários 
países baniram parcialmente 
o comércio deste material, 
especialmente quando se 
trata de espécies ameaçadas 
de extinção, como focas.

Espécies ameaçadas 
Diversos países ao redor 

do mundo já introduziram 
proibições parciais ao co-
mércio de peles, especial-
mente para espécies ame-
açadas de extinção, como 
focas, por exemplo. A proibi-
ção total do comércio de pe-
les está em vigor apenas em 
algumas localidades, como 
na cidade de São Paulo e no 
estado da Califórnia. 

Reprodução

Israel se torna primeiro no mundo a proibir 
comércio de peles de animais para moda
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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-
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

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma su-
íte americana, sala, cozi-
nha jardim, murada, veis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil

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
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
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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Teyana Taylor é agora a 
primeira mulher negra a ser 
eleita a “Mulher Mais Sexy 
Viva” pela revista Maxim. Na 
segunda-feira (7 de junho), a 
cantora de “Gonna Love Me” 
publicou no Instagram para 
comemorar a conquista. “Al-
guém me belisque!!!! Ma-
xim Hot 100 me nomeou a 
‘Mulher Mais Sexy Viva’ por 
literalmente viver na pele 
em que estou”, ela escreveu 
a legenda de uma postagem 
com imagens de sua sessão 
de fotos para a revista.

Depois de deixar a filha 
na escola e chegar à sessão 
de fotos de moletom e um 
gorro, Taylor disse que fi-
cou surpresa quando o fo-
tógrafo disse a ela para não 
ficar cheia de glamour.

Além de sua capa his-
tórica, Taylor e seu marido 
Iman Shumpert estão pro-
gramados para retornar aos 
reality shows. No mês pas-
sado, REVOLT relatou que o 
casal e suas filhas estrelarão 
uma série intitulada “We 
Got Love Iman & Teyana” 
no canal E! Rede. O progra-
ma documentará seu dia-a-
-dia, assim como sua antiga 
série VH1 “Teyana & Iman”.

Shumpert agora está se 
concentrando em sua car-
reira musical depois que foi 
dispensado pelo Brooklyn 
Nets no início deste ano. 
Taylor, no entanto, anunciou 
no ano passado que estava 
se aposentando da música 
depois de se sentir “supe-
restimada” como artista.  

O ator Sam Neill divul-
gou um novo pôster 
oficial de “Jurassic 

World 3 – Dominion” e que 
parece confirmar que uma 
prévia estendida especial 
da próxima sequência de Ju-
rassic World será exibida ex-
clusivamente antes de cada 
exibição IMAX de “Velozes e 
Furiosos 9”, que será lançado 
nos cinemas em 24 de junho.

O pôster, que foi compar-
tilhado por meio da conta 
pessoal de Neill no Twitter, 
mostra a imagem de um 
mosquito experimentan-
do o que é provavelmente 
sangue de dinossauro, junto 
com um título que diz “tudo 
começou aqui”.

No longa anterior, “Ju-
rassic World: O Reino Per-
dido” de 2018, foi apresen-
tado o retorno do Dr. Ian 
Malcolm, de Jeff Goldblum, 
declarando o início de uma 
nova era neo-jurássica, 
onde dinossauros e huma-
nos serão forçados a coexis-
tir, portanto, o pôster pode 
não estar brincando com o 
passado, mas, na verdade, 

com presente, afinal.
Colin Trevorrow, que diri-

giu “Jurassic World” de 2015, 
retorna a franquia como di-
retor deste “Jurassic World: 
Dominion”, que é produzido 
por Frank Marshall e Patrick 
Crowley e é estrelado por 
Chris Pratt, Bryce Dallas Ho-

ward, Laura Dern, Sam Neill 
e Jeff Goldblum. O elenco 
também possui Mamoudou 
Athie , Scott Haze, Dichen 
Lachman, Daniella Pineda, 
Campbell Scott, Isabella Ser-
mon, Justice Smith, Omar Sy, 
DeWanda Wise e BD Wong.

Trevorrow escreveu o ro-

teiro com Emily Carmichael 
a partir de uma história de 
Derek Connolly e Trevorrow. 
Alexandra Derbyshire é pro-
dutora executiva ao lado de 
Trevorrow e Steven Spielberg.

“Jurassic World 3” está 
agendado para estrear nos ci-
nemas em 9 de junho de 2022.

Após 25 anos, Jurassic World 
confirma teoria de Jurassic Park

Teyana Taylor recebe título de 
mulher negra mais sexy do ano


