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O governador Ronaldo Caiado (Democratas) afirmou, nesta segunda-feira (14), que até o mês de setembro a população acima dos 18 anos 
de idade receberá a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O anúncio foi feito durante o lançamento da Operação Cerrado Vivo 2021.

DIÁRIO DO ESTADO
Caiado diz que Goiás vai vacinar população 
de 18 anos contra a Covid-19 até setembro

Último rinoceronte-
-branco do norte 
e espécie entra 
em extinção  p7 p4

Prefeitura de Goiânia realiza serviços 
de infraestrutura em pontos da cidade
A Prefeitura de Goiânia realizou diversos serviços de infraestrutura 
pela cidade. Limpeza de bocas de lobo, contenção de erosões, ilumina-
ção pública e recuperação asfáltica estão entre os serviços realizados.

p3

 O Indicador Ipea de Inflação por Faixa de Renda voltou a ter, em maio, ele-
vação em todas as classes de renda pesquisadas, mesmo com a desacelera-
ção registrada em abril. As mais atingidas foram as famílias de renda muito 
baixa, com renda domiciliar abaixo de R$ 1.650,50. 

Inflação das famílias mais 
pobres é duas vezes maior que 
a dos ricos no mês de maio  p2
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A Prefeitura de Goi-
ânia realiza nesta 
segunda-feira (14/6) 

diversos serviços de infraes-
trutura pela cidade. Para o 
trabalho, mais de 90 equipes 
da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura Urbana (Sein-
fra) estão espalhadas em 
todas as regiões da capital 
goiana e limpeza de bocas de 
lobo, contenção de erosões, 
iluminação pública e recupe-

ração asfáltica estão entre os 
serviços realizados.

Para manutenção de ma-
lha viária da cidade, as equi-
pes estão nos setores Cen-
tral, Residencial Alphaville, 
Cidade Jardim, Jaó, Urias 
Magalhães, Bueno, Vila Mo-
raes, Conjunto Riviera, Cân-
dida de Moraes, Jardim Pri-
mavera, Recanto do Bosque, 
Cristina e Parque Anhangue-
ra. Nos setores Bom Jesus e 

Parque Oeste Industrial, as 
equipes da Seinfra executam 
a recuperação de meios-fios.

Outra equipe trabalha 
no desassoreamento do 
lago do Parque Zoológico de 
Goiânia, o Zoo Gyn, além de 
manutenção na Escola Mu-
nicipal Marília Carneiro, no 
Jardim Guanabara II, no Cen-
tro Municipal de Educação 
Infantil do Parque Atheneu 
e na Escola Municipal do Jar-

dim Atlântico. Nas unidades 
de ensino, além de pintura, 
as equipes de Infraestrutura 
realizam manutenção nas 
redes elétricas, hidráulicas e 
serviços gerais. 

Conforme o titular da 
Seinfra, Fausto Sarmento, 
todo o trabalho é programa-
do e realizado diariamente. 
“Nós temos uma rotina de 
trabalho nos bairros já pré-
-estabelecida, mas também 

atendemos as demandas 
da população que chegam 
pelos canais da prefeitura” 
revelou o secretário, acres-
centando que os serviços 
de responsabilidade da 
pasta devem ser solicitados 
pelo aplicativo Prefeitu-
ra24horas ou pelo Serviço 
de Atendimento ao Cidadão 
da Seinfra, pelos telefones 
3524-8363/3524-8373 e 
WhatsApp 9-8493-7229.

Reprodução

Uma forte chuva caiu 
em diversas regiões de 
Goiás e de Goiânia nes-
ta segunda-feira (14). De 
acordo com o Centro de 
Informações Meteoroló-
gicas e Hidrológicas de 
Goiás (Cimehgo), algu-
mas regiões da capital re-
gistraram chuva com vo-
lume de 15mm e ventos 
de 60 km/h. Já na região 
de Aparecida de Goiâ-
nia, o Cimehgo registrou 
52mm de chuva.

De acordo com o ge-
rente do Cimehgo, André 
Amorim, a chuva de hoje 
é resultado do transpor-
te da umidade da região 
Norte do país que, combi-
nada com o calor, “propi-
ciou a formação de siste-
mas convectivos”. “Com 
isso, tivemos chuvas de 
intensidade moderada a 
forte na Região Metropo-
litana de Goiânia”, diz.

Amorim relata que a 
chuva não chegou a todos 
os bairros da capital, mas 
em alguns a precipitação 
foi de 15mm com raja-
das de vento de 60 km/h, 
como na região Central e 
do Parque Flamboyant. 
Em Aparecida, na região 
da BR-153, nas proximida-
des da fábrica da Mabel, 
foi registrado um volume 
de 52mm de chuva. Já em 
Anápolis, a precipitação 
foi registrada na ordem 
de 32mm com rajadas de 
vento de 40 km/h.

Granizo e árvores caídas
Na região do setor Ga-

ravelo, entre Goiânia e 
Aparecida, um morador 
registrou chuva de granizo. 
Já no Parque Atheneu, em 
frente à Escola Municipal 
José Alves Vila Nova, uma 
moradora registrou a que-
da de uma árvore. “Nunca 
teve uma assim. Meu quin-
tal está alagado ainda”, diz.

Prefeitura de Goiânia realiza serviços 
de infraestrutura em pontos da cidade

O projeto ‘Disque-Árvo-
re’, que abriu a semana do 
Meio Ambiente no dia 1º 
de junho, continua ativo 
para a população em Goiâ-
nia. A ação é inédita e tem 
como objetivo ampliar a 
arborizaçaõ da capital for-
necendo mudas de árvores, 
que podem ser plantadas 
em calçadas e residências 
da capital. A entrega das 
plantas é gratuita, sendo 
que as mudas são levadas 
até a casa da pessoa que so-
licitar. Serviço é de iniciativa 
da Prefeitura de Goiânia.

A solicitação pode ser 
feita através do WhatsApp, 

pelo número (62) 99330-
7995. Os pedidos são limi-
tados por CPF. Segundo o 
prefeito de Goiânia, Rogé-

rio Cruz, serão distribuídas 
cerca de cinco mil mudas na 
primeira etapa do projeto. 
“Nós queremos chamar a 

atenção para a importância 
da preservação, do cuidado 
com o meio ambiente, mas 
também da participação 
e da responsabilidade de 
cada um para construirmos 
uma Goiânia mais verde”, 
disse o prefeito.

De acordo com o pre-
sidente da Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente 
(Amma), Luan Alves,  a 
nova política irá auxiliar 
na arborização da cidade. 
“Além de oferecer a muda 
em domicílio, a Amma vai 
auxiliar na escolha adequa-
da da espécie para cada 
espaço e no plantio correto 

da árvore”, destacou.
Ainda segundo o presi-

dente da Agência, a pre-
sença de árvores contribui 
para diminuir a formação 
de ilhas de calor e favore-
ce a regularidade das chu-
vas. “Uma área sombreada 
pode oferecer sensação 
térmica até sete graus me-
nor do que uma área ao 
sol. Não só pelo conforto 
térmico, mas pela melho-
ria do bem-estar, pelo em-
belezamento da paisagem, 
pela melhoria da qualida-
de do ar, as árvores são 
muito importantes”, afir-
mou Luan Alves.

Goiânia realiza projeto inédito de entrega de mudas de árvores em casa
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O governador do 
Estado de Goiás, 
Ronaldo Caiado 

(Democratas) afirmou, 
nesta segunda-feira (14), 
que até o mês de setem-
bro a população acima dos 
18 anos de idade receberá 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19.

O anúncio foi feito duran-
te o lançamento da Opera-
ção Cerrado Vivo 2021, do 
Corpo de Bombeiros do Es-
tado de Goiás. “Acreditamos 
que vamos rapidamente 
avançar na faixa etária e po-
deremos chegar ao mês de 
setembro com maior tran-
quilidade, com toda faixa 
acima de 18 anos 100% va-
cinada”, disse o governador, 
em entrevista coletiva.

Por meio de seu perfil nas 
redes sociais, Caiado des-
tacou que só irá descansar 
“quando o último goiano 
for vacinado contra a Co-
vid-19”, com expectativa de 

breve avanço da imunização 
no Estado. “Preparem os 
braços, goianos e goianas! A 
sua hora de vacinar está che-
gando!”, ponderou.

Ainda durante entrevista 
coletiva na manhã de hoje, o 
democrata frisou que todos 
os profissionais da Educação 
devem ser vacinados até o 

mês de julho e, com isso, a 
possibilidade é de retorno 
às aulas presenciais no iní-
cio do segundo semestre 
de 2021. “Temos a certeza 

hoje, com os dados levanta-
dos, que até o final de julho 
já teremos todos os profes-
sores vacinados. Como tal, o 
retorno às aulas a partir de 

agosto”, declarou.
Apesar do avanço da va-

cinação no Estado, Caiado 
ressaltou a necessidade dos 
protocolos sanitários para 
evitar a disseminação do ví-
rus. “Durante esse período, 
é imprescindível o uso de 
máscara, distanciamento e 
higiene das mãos em todos 
os ambientes que nós esti-
vermos”, pontuou.

De acordo com boletim 
epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás (SES-GO), 
1.744.767 goianos já rece-
beram a primeira dose da 
vacina contra o coronavírus. 
O número referente à dose 
de reforço é de 672.715 
aplicações. Ainda conforme 
a pasta, o Estado acumula 
638.331 casos confirmados 
da doença e 17.953 óbi-
tos. No último período de 
24 horas foram registrados 
363 novos casos e 77 mor-
tes pela Covid-19.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, ressaltou 
nesta segunda-feira (14/6) 
que a adesão do Estado de 
Goiás ao Regime de Recu-
peração Fiscal (RRF), para 
o refinanciamento de dé-
bitos com a Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN), do 
Ministério da Economia, 
não implicará em corte de 
progressões ou a não rea-
lização de concursos públi-
cos no futuro. O anúncio foi 
feito durante o lançamento 
da Operação Cerrado Vivo 
2021, que busca combater 

incêndios durante o período 
de estiagem.

“Sobre nossas dívidas, pa-
gamos o que nós podemos e 
temos a convicção de que 
não podemos gastar mais 
do que Goiás tem. Quero 
tranquilizar a todos: nenhu-
ma promoção, progressão, 
reajuste ou concurso deixará 
de ser feito dentro do parâ-
metro que existe de gasto do 
ano anterior, reajustado pela 
inflação. Este é o parâmetro 
chamado de teto de gastos”, 
explicou o governador.

O projeto de lei nº 

4.996/2021, aprovado pela 
Assembleia Legislativa no 
dia 09 de junho, que permite 
a adesão do Estado de Goiás 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), possibilita a 
realização de concurso pú-
blico, não congela salários e 
nem proíbe a concessão de 
progressão funcional, desde 
que haja obediência ao limi-
te da inflação medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

A entrada de Goiás no re-
gime foi aceita pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) de for-

ma unânime, com 11 votos 
favoráveis ao Estado na Cor-
te. A ação suspende o paga-
mento da dívida com a União 
por 18 meses, como havia 
sido determinado pelo Su-
premo, especifica os critérios 
para a delimitação do teto de 
gastos e define o índice oficial 
a ser aplicado para a correção 
dos valores. Também deter-
mina as despesas a serem 
excepcionadas, ou seja, não 
incluídas na base de cálculo 
para apuração do teto.

O governador ressaltou 
que sua gestão mostra um 

Estado que sabe o potencial 
que tem. “Acreditavam que 
não poderíamos resgatar o 
Estado, pagar os salários em 
dia, avançar na segurança 
pública, ter a educação re-
ferência no Brasil, a saúde 
que regionaliza e dá condi-
ções dignas, qualidade de 
vida para as pessoas que 
não tinham acesso em go-
vernos anteriores, rodovias 
novas, pontes sendo feitas. 
O dinheiro que é arrecada-
do não vai para corrupção, 
negociata ou enriquecimen-
to de alguns, mas é aplicado 

em benefício de 7,2 milhões 
de goianos, dignificando o 
nosso Estado”, concluiu Ro-
naldo Caiado.

Para o vice-governador, 
Lincoln Tejota, graças ao 
empenho de Caiado, está 
sendo possível a entrega 
de um Estado melhor aos 
goianos. “Com o patrocínio 
do nosso governador, nós 
estamos entregando um Es-
tado forte, que salva vidas 
e, principalmente, muito 
melhor do que recebemos 
no começo do nosso man-
dato”, afirmou ele.

Reprodução

Teto de gastos em Goiás: Caiado garante promoções, reajustes e concursos

Caiado diz que Goiás vai vacinar população 
de 18 anos contra a Covid-19 até setembro
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O Indicador Ipea de Infla-
ção por Faixa de Renda 
voltou a ter, em maio, 

elevação em todas as classes 
de renda pesquisadas, mesmo 
com a desaceleração registra-
da em abril. As mais atingidas 
foram as famílias de renda mui-
to baixa, com renda domiciliar 
abaixo de R$ 1.650,50. 

Para esta faixa, a inflação 
ficou em 0,92% em maio. 
Para as famílias de renda 
mais alta – entre R$ 8.254,83 
e R$ 16.509,66 – o percen-
tual não passou de 0,49% 
no mesmo período. Os da-
dos foram divulgados hoje 
(14/06), no Rio de Janeiro, 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

A habitação e os trans-
portes foram os grupos que 
mais contribuíram para o 
avanço da inflação. Os prin-
cipais focos de pressão infla-
cionária da habitação foram 
os reajustes de energia elétri-
ca (5,4%), da tarifa de água e 
esgoto (1,6%), do gás de boti-
jão (1,2%) e do gás encanado 
(4,6%). Nos transportes, os 
aumentos da gasolina (2,9%), 
do etanol (12,9%) e do gás 
veicular (23,8%) influencia-
ram o resultado.

A queda de 28,3% no 
preço das passagens aéreas 

reduziu o impacto dos rea-
justes dos combustíveis para 
as famílias de renda mais ele-
vada da população. O grupo 
saúde e cuidados pessoais, 
com alta de 0,11% em maio, 
e de 0,10% nas de renda mais 
baixa, também contribuiu 
para a alta da inflação. Den-
tro do grupo de saúde e cui-
dados pessoais, enquanto as 
famílias com renda mais bai-
xa enfrentaram alta de 1,3% 
nos medicamentos, os mais 
ricos tiveram  reajuste de 

0,67% nos planos de saúde.
Maria Andréia Lameiras, 

autora do estudo e pesquisa-
dora do Grupo de Conjuntura 
do Ipea, disse que o resultado 
de maio veio maior, como já 
era esperado, por conta do 
reajuste da energia elétrica 
que pesa muito para as famí-
lias de renda mais baixa. 

Além disso, ainda hou-
ve alta nas taxas de água e 
esgoto, no gás encanado e 
botijão. “A gente já sabia 
que isso ia pesar mais para 

as famílias de renda mais 
baixa. Fora isso, houve um 
pouco do aumento de medi-
camentos que bateu de novo 
em maio. Isso fez com que a 
inflação dos mais pobres fi-
casse bem mais alta do que 
a dos mais ricos”, explicou .

Interanual
De acordo com o indica-

dor, na comparação intera-
nual, todas as classes de ren-
da foram atingidas por forte 
aceleração inflacionária. 

Segundo o Ipea, em maio de 
2020, a pandemia impactou 
um grupo de bens e serviços 
gerando quedas de preços 
significativas, como a de-
flação na energia (-0,58%), 
combustíveis (-4,6%) e medi-
camentos (-1,2%), além dos 
recuos de 3,2% dos móveis, 
0,58% do vestuário e 0,37% 
dos serviços de recreação.

No acumulado de janeiro 
a maio de 2021, tanto o seg-
mento de renda mais baixa 
como o de renda mais alta, 

ambos registraram inflação 
de 3%. As maiores taxas nos 
primeiros cinco meses do 
ano, no entanto, foram no-
tadas nas classes de renda 
média (3,5%) e renda média 
baixa (3,4%). 

Já no acumulado em doze 
meses, a inflação das famí-
lias de renda muito baixa fi-
cou em 8,9% e segue maior 
que a taxa inflacionária dos 
mais ricos (6,3%), ainda sob 
efeito das altas de 15,4% dos 
alimentos no domicílio e de 
11,6% da energia elétrica. O 
reajuste de 47,5% dos com-
bustíveis nos últimos doze 
meses, para as famílias com 
melhor poder aquisitivo, ex-
plica parte do aumento.

“Embora no ano a infla-
ção entre ricos e pobres es-
teja muito parecida em 3%, 
quando a gente olha em 12 
meses, a inflação dos mais 
pobres dá uma acelerada 
porque saiu da conta maio do 
ano passado, que foi muito 
baixa, e entrou agora maio de 
2021 que foi muito alta. En-
tão, em 12 meses a inflação 
das famílias de renda mais 
baixa acabou dando um sal-
to e bate em quase 9%, en-
quanto a do outro segmento 
está girando em torno de 
6%”, afirmou Maria Andréia.

Divulgação

Inflação das famílias mais pobres é duas 
vezes maior que a dos ricos no mês de maio

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
admitiu nesta segunda-feira, 
14, a possibilidade de o voto 
impresso ser adotado nas 
eleições de 2022, se houver 
viabilidade técnica. Como 
revelou o Estadão/Broad-
cast, a medida tem maioria 
para ser aprovada em co-
missão especial da Câmara 
e avançar no Congresso.

Aliados do presidente 

Jair Bolsonaro se juntaram 
a outros partidos, como o 
PDT, para criar um sistema 
de voto auditável na urna 
eletrônica a partir da dispu-
ta presidencial no ano que 
vem. Em entrevista ao site 
Jota, Pacheco deixou claro 
que confia no atual sistema 
eleitoral no Brasil, mas admi-
tiu a possibilidade de apro-
var a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) em trami-

tação na Câmara para elimi-
nar dúvidas sobre a confiabi-
lidade das urnas eletrônicas.

“Se há senadores e de-
putados sustentando isso e 
se houver viabilidade técni-
ca e operacional para uma 
implantação dessa natureza 
que dê maior confiabilidade 
ao sistema de escolha de 
candidatos, é perfeitamente 
possível nós admitirmos.” Na 
semana passada, em audiên-

cia na Câmara, o presidente 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), Luís Roberto Bar-
roso, defendeu a confiabili-
dade das urnas eletrônicas 
e disse que o voto impresso 
seria um “retrocesso”.

Para Pacheco, no entanto, 
o fato de nunca ter ocorri-
do nenhum caso de fraude 
eleitoral conhecido desde a 
implantação da urna eletrô-
nica, em 1996, não significa 

que elas não possam ocor-
rer. “Eu não enxergo e não 
acredito em vulnerabilidade 
do sistema eleitoral. Eu te-
nho confiança na Justiça Elei-
toral do País, na higidez do 
processo de escolha através 
das urnas eletrônica. (Mas) 
O fato de eu não acreditar 
não significa que não exista.”

Patrocinador da proposta, 
Bolsonaro já disse que, sem 
o voto impresso, não haverá 

eleições no País no próximo 
ano. Na quinta-feira, 10, o 
chefe do Planalto voltou a 
defender a proposta e cri-
ticou o presidente do TSE. 
“Que negócio é esse de judi-
cializar? Não tem cabimen-
to. Se o Congresso aprovar 
o voto impresso, vamos ter 
eleições com voto impresso 
e ponto final. Cada um de 
nós deve respeitar a Consti-
tuição e o Parlamento.”

Presidente do Senado diz ser possível aprovar voto impresso para eleições de 2022



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 
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
-------------------------------
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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas sa-
cadas grandes sendo no 
4° anQd. 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

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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 suíte, 1 
banheiro e garagem 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

VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
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 
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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Último rinoceron-
te-branco do norte 
macho do planeta, 

Sudan morreu aos 45 anos 
no Quênia em decorrência 
de uma infecção em sua 
pata direita traseira: por 
conta da idade avançada, a 
doença progrediu de manei-
ra irreversível e os veterinári-
os optaram pela eutanásia. 
Com sua morte, restam ape-
nas fêmeas de sua espécie 
— indicando que, ao menos 
em tese, esses animais en-
traram em extinção.

Em seus últimos anos de 
vida, Sudan tinha a compan-
hia de três guarda-costas 
armados com escopetas e ri-
fles semiautomáticos duran-
te 24 horas por dia, sete dias 
por semana. Ele vivia no Ol 
Pejeta Conservancy, área 
de proteção no Quênia. Os 
seguranças tinham como 
missão afastar os caçado-
res que saíam em busca 
do chifre de rinocerontes, 
vendido em países como o 
Vietnã por até US$ 100 mil 
o quilo — mais valioso que 
ouro, por ter fama de curar 
doenças como o câncer.

Quando Sudan passou a 
viver na reserva ambiental, 
na década de 1970, existiam 

ao menos 500 exemplares 
de rinocerantes-brancos do 
norte. Hoje, esse número é 
de apenas dois exemplares.  
Enquanto campanhas para 
a preservação dos rinoce-
rontes-brancos que vivem 
na porção sul do território 
africano fizeram com que a 

população desses animais 
aumentasse para mais de 
20 mil exemplares, a espécie 
de Sudan (considerada um 
pouco menor do que seus 
parentes do sul) só minguou 
nos últimos anos.

O rinoceronte é conside-
rado um dos cinco grandes 

animais da África, ao lado do 
leão, do elefante, do búfalo 
e do leopardo. Além das es-
pécies rinoceronte-branco e 
rinoceronte-negro, existem 
também os rinocerontes-
-das-índias, rinocerontes-
-de-sumatra e rinoceron-
tes-de-java. Eles vivem em 

média 40 anos, em pradarias 
ou savanas, e chegam a pe-
sar 1,5 tonelada.

Uma de suas caracterís-
ticas mais marcantes é o 
que os transforma em pre-
sa fácil dos caçadores. Para 
demarcar território, os ri-
nocerontes pisam nas pró-

prias fezes — uma pessoa 
treinada consegue segui-
-los facilmente por causa 
do rastro que deixam.

Os caçadores, normal-
mente jovens pobres sem 
muita perspectiva de vida, 
atuam à noite, de preferên-
cia sem arma de fogo, para 
não chamar a atenção das 
autoridades. Usam tranqui-
lizantes para deixar os ani-
mais apagados e machados 
e serrotes para arrancar o 
chifre, que pode pesar até 
quatro quilos. Os rinoce-
rontes não morrem na hora, 
mas há relatosde turistas 
que cruzaram em parques 
nacionais com um rinoce-
ronte com o rosto totalmen-
te desfigurado.

Mas ainda há um fio de 
esperança: cientistas plane-
jam utilizar as informações 
genéticas de Sudan para ma-
nipular embriões da espécie 
e realizar uma inseminação 
artificial nas duas últimas 
exemplares de rinoceren-
tes-brancos do norte. A 
técnica nunca foi utilizada 
e não há certeza de sua efi-
cácia. Melhor seria se a con-
servação dos rinocerontes 
tivesse sido feita de outra 
maneira, há décadas atrás…

Reprodução

Morre Sudan, último rinoceronte-branco 
do norte e espécie entra em extinção
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas sa-
cadas grandes sendo no 
4° anQd. 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

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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 suíte, 1 
banheiro e garagem 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

VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
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 
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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Na última semana, Gil do 
Vigor lançou o livro Tem Que 
Vigorar! no qual conta sua 
história, e consequentemen-
te a de sua família. Nele, Jaci-
ra Santana, mãe de Gilberto, 
conta que chegou a se pros-
tituir para que seus filhos 
não passassem fome. No li-
vro, a pernambucana conta 
que passou por dificuldades 
após deixar o ex-marido, de 
quem era vítima de violência 
doméstica. Após isso, quan-
do estava desempregada, 
recebeu a proposta de um 
desconhecido.

“Um homem me ofere-
ceu dinheiro para eu poder 
comprar comida para as 

crianças se eu saísse com 
ele. E eu fiz isso. (…) Che-
gar a esse ponto é extre-
mamente difícil para uma 
mulher. Mas não tenho 
vergonha: meus filhos va-
lem mais do que eu”.

No programa Conversa 
com Bial, no dia do lança-
mento do livro, 10 de ju-
nho, Gil do Vigor já havia 
relatado que a mãe havia 
feito o necessário para 
sustentar a família. Ele con-
tou, inclusive, momentos 
que não estão relatados no 
livro, como quando a mãe 
pegava merenda de onde 
trabalhava para levar para 
os filhos comerem.

A série de live-action 
“Assassin’s Creed” 
na Netflix contratou 

Jeb Stuart para servir como 
escritor, de acordo com 
fontes da Variety.

A série foi anunciada 
pela primeira vez como es-
tando em desenvolvimento 
em outubro, como parte de 
um acordo entre a Netflix e 
a Ubisoft para desenvolver 
conteúdo baseado na famo-

sa franquia de videogame. O 
acordo inclui séries de ação 
live-action, animação e ani-
me. Jason Altman e Daniel-
le Kreinik, da Ubisoft Film 
& Television, atuam como 
produtores-executivos. Os 
representantes da Netflix 
e Stuart não responderam 
imediatamente ao pedido de 
comentários da Variety.

“Assassin’s Creed” es-
treou em 2007 e se tornou 

um sucesso instantâneo, 
com mais de 155 milhões de 
cópias de vários títulos da 
franquia vendidas. Os jogos 
de mundo aberto exploram 
a guerra entre as ordens se-
cretas rivais dos Assassinos 
e dos Templários à medida 
que usam máquinas avança-
das para acessar as memó-
rias genéticas dos Assassinos 
em diferentes períodos do 
passado para rastrear pode-

rosos artefatos chamados 
Pieces of Eden.

Uma adaptação cinema-
tográfica estrelada por Mi-
chael Fassbender foi lança-
da em 2016. Ela arrecadou 
mais de US $ 240 milhões 
em todo o mundo, contra 
um orçamento relatado de 
US $ 125 milhões. A falta 
de sucesso do filme não 
abriu portas para um conti-
nuação no cinema.

Assassin’s Creed: live-action 
traz jogo para o streaming

Mãe de Gil do Vigor revela 
em livro que se prostituiu 
para sustentar família


