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 Muita gente tem saído da própria cidade para se vacinar em locais onde a campanha está mais adiantada. É a corrida pela vacina: 
uma oportunidade de ficar imunizado com um pouco mais de antecedência e se sentir mais seguro no retorno às atividades.

DIÁRIO DO ESTADO
De saída após investigações: Ricardo Salles, 
ministro do Meio Ambiente, pede demissão

Procuradoria ga-
rante economia de 
R$ 4 milhões aos 
cofres públicos  p2 p4

Calendários distintos de imunização 
provocam migração atrás de vacinas
Muita gente tem saído da própria cidade para se vacinar em locais onde a 
campanha está mais adiantada. É a corrida pela vacina: uma oportunidade de 
ficar imunizado com um pouco mais de antecedência e se sentir mais seg

p4

 O governador Ronaldo Caiado reforçou os cuidados sanitários que o 
momento ainda exige e anunciou compra de mais 250 mil cestas bási-
cas, que serão distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade, 
impactadas pela pandemia.

Ronaldo Caiado projeta 
entregar mais de 1 milhão de 
cestas básicas até novembro  p3

p8
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Como uma ação den-
tro do Dia do Orgulho 
LGBTQIA+ o Hemo-

centro, em parceria com a 
Superintendência LGBTQIA+ 
de Goiânia, convidam toda a 
comunidade para ajudar nos 
estoques de sangue da capi-
tal na segunda-feira (28/6). As 
pessoas que se interessarem 
em participar podem agendar 
seus horários, entre 8h e 18h, 
através do telefone da Secre-
taria Municipal de Direitos 
Humanos e Políticas Afirma-
tivas (SMDHPA) – 3524-2802.

A medida, além de cele-
brar o orgulho, é mais uma 
dos atos políticos da comu-
nidade no enfrentamento da 
LGBTfobia. Anterior a medi-
da, votada no ano passado 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), não era permitido 
que pessoas homoafetivas 
doassem sangue. A restri-
ção, que não possuía nenhu-
ma justificativa, fez com que 
diversas pessoas da comuni-
dade chegassem a negar a 
sua orientação e identidade 
para realizar a doação de 
sangue, e, possivelmente, 
contribuir positivamente na 
vida de outras pessoas.

A discussão do tema vem 
sendo levantada desde 2016 
pelo Partido Socialista Bra-
sileiro (PSB) e começou a 
ser julgado em 2017. Com a 
intervenção do ex-ministro 
Gilmar Mendes a ação foi 

interrompida. A pauta retor-
nou a ser discutida pela Câ-
mara, somente, com a crise 
sanitária gerada pelo vírus 
da Covid-19 e com a queda 
nos estoques de sangue dos 
hemocentros. Durante o mo-
mento, a Advocacia-Geral da 
União (AGU) havia chegado 
a perdir que o STF rejeitasse 
a ação, o deixando de lado. 

Seguindo a justificativa da 
pandemia, a Defensoria Pú-
blica da União (DPU) enviou 
um posicionamento pedin-
do agilidade no julgamen-

to. Após diversos giros para 
a aprovação de um direito 
básico, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) derrubou a res-
trição, com a maioria dos vo-
tos (7 a 4) no mês de maio. 
Apesar da grande conquista 
para a comunidade, a restri-
ção foi derrubada no Brasil 
em decorrência do baixo 
estoque de sangue durante 
a pandemia do coronavírus.

Reconhecendo a caminha-
da da comunidade LGBTQIA+ 
até o presente, a ação auto-
rizada pelo STF legitima por 

jurisdição um direito que não 
deveria sequer ter sido restri-
to e discutido. Tão pouco, um 
ponto tão importante da cida-
dania da comunidade, deveria 
ter sido retomado sobre um 
contexto tão delicado como a 
pandemia. Mas, a sua aprova-
ção em meio a tempos de tan-
to ódio e desgovernança, o ato 
de forma simbólica e presen-
te demonstra o quanto vidas 
LGBTQIA+, além de serem im-
portantes, salvam outras vidas.

 “Não se pode tratar os 
homens que fazem sexo com 

outros homens e/ou suas 
parceiras como sujeitos pe-
rigosos, inferiores, restringi-
do deles a possibilidade de 
serem como são, de serem 
solidários, de participarem 
de sua comunidade política. 
Não se pode deixar de reco-
nhecê-los como membros e 
partícipes de sua própria co-
munidade. Isso é tratar tais 
pessoas como pouco con-
fiáveis para ação das mais 
nobres: doar sangue”, fala 
de Edson Fachin durante as 
discussões sobre a restrição.

Reprodução

A Câmara Municipal 
de Goiânia aprovou em 
primeiro turno, nesta 
quarta-feira (23/06), um 
projeto de lei que proíbe 
o uso de conteúdo sexis-
ta, misógino ou que es-
timule a violência contra 
a mulher. A autoria é da 
vereadora Aava Santia-
go (PSDB), e estabelece 
multa e determina sus-
pensão de veiculação.

“Nossa intenção é 
que, em Goiânia, não 
tenhamos propaganda 
que associe a capacida-
de, a competência e o 
caráter da mulher a seu 
corpo e ao sexo. Dessa 
maneira, lutamos por 
um ambiente em que 
nenhuma mulher seja 
vítima de assédio moral 
e sexual ou de violência 
física e psicológica ou 
ainda do discurso ma-
chista de que todas nós, 
mulheres, enfrentamos 
ao longo da vida”, argu-
mentou a vereadora.

A proposta estabe-
lece multa de R$10 mil 
para meios impressos, 
R$50 mil para rádios e 
demais meios sonoros, 
R$100 mil para anúncios 
em televisão e R$150 
mil para propagandas 
veiculadas em mídias 
sociais. O valor arreca-
dado será repassado 
em partes iguais para o 
órgão que efetuou a fis-
calização, para a Secre-
taria Municipal de Polí-
ticas para as Mulheres e 
para uso em políticas de 
acolhimento de vítimas 
de violência. O critério 
para a proibição é que 
a publicidade seja con-
siderada discriminatória 
contra mulheres.

O projeto teve apoio 
dos vereadores vereado-
res Marlon (Cidadania) 
e Mauro Rubem (PT). O 
texto segue agora para 
o segundo turno, e caso 
seja aprovado, aguarda 
sanção do prefeito para 
que se torne lei.

Comunidade LGBTQIA+ é convidada em ação pelo
Hemocentro para doar sangue no dia do orgulho

Duas vitórias judicias 
obtidas pela Procuradoria-
-Geral do Município promo-
veram economia aos cofres 
públicos de Goiânia. A pri-
meira ação foi proposta por 
uma concessionária de ve-
ículos visando cobrança de 
suposta dívida do município, 
computada em mais de R$ 
1 milhão. Após a intimação, 
a PGM apresentou impug-
nação ao cumprimento de 
sentença, oportunidade em 
que comprovou ser absolu-
tamente indevida a cobrança 
pretendida pelo particular, 
defesa prontamente acolhi-
da pelo Poder Judiciário.

A segunda ação, por sua 
vez, tratou de reivindicação 

de pagamento por parte de 
uma prestadora de servi-
ços que, na ocasião, alegou 
inadimplência do Poder Pú-
blico nas obrigações contratu-
ais com si, formalizadas pelo 
município. Através de embar-
go à execução, a Procuradoria 
comprovou a pendência de 
prestação dos serviços, não 
havendo, assim, motivo para 
efetuar a cobrança por um 
serviço não realizado ao mu-
nicípio de Goiânia.

Somente com as duas 
atuações judiciais, a adminis-
tração municipal obteve, nas 
primeiras semanas de junho, 
uma economia de quase R$ 
4 milhões, valor que será re-
vertido em benefícios.

Procuradoria garante economia de R$ 4 milhões aos cofres públicos
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O governador Ronaldo 
Caiado reforçou os 
cuidados sanitários 

que o momento ainda exige e 
anunciou compra de mais 250 
mil cestas básicas, que serão 
distribuídas às famílias em si-
tuação de vulnerabilidade, im-
pactadas pela pandemia.

“Nós vamos entregar 
mais de 1 milhão de cestas 
básicas até novembro”, pro-
jetou Caiado. Esse é o maior 
número de donativos adqui-
ridos com recursos próprios 
por um Estado brasileiro, 
desde o início da crise sani-
tária do novo Coronavírus.

O anúncio, feito pelo go-
vernador durante o encer-
ramento do Encontro de 
Prestação de Contas da Edu-
cação e de Suporte Técnico às 
Secretarias Municipais, veio 
acompanhado de um apelo 
aos prefeitos. “A vida é muito 
importante. Que tenhamos 
espírito público”, defendeu 
Caiado. Lançada em março de 
2020, a Campanha de Comba-
te à Propagação do Coronaví-
rus já levou mais de 2 milhões 
de donativos à população.

“Desde o início da pande-

mia, temos trabalhado para 
garantir a segurança alimen-
tar de todas as famílias, dis-
tribuindo as cestas básicas 
com segurança e sem cau-
sar aglomerações, pois essa 
sempre foi uma preocupação 
muito grande do governador 
Ronaldo Caiado”, explicou a 
coordenadora do Gabinete de 
Políticas Sociais e presidente 

de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha Caia-
do. “Sabemos que esta crise 
que vivemos é sanitária, mas 
também econômica e social. 
Continuaremos com a campa-
nha enquanto for preciso, para 
que nenhuma família goiana 
fique para trás”, completou.

Desde o início da pande-

mia, mais de R$ 70 milhões 
foram investidos pelo Gover-
no de Goiás para garantir a 
segurança alimentar das fa-
mílias goianas. Desses, R$ 49 
milhões foram para compra 
de 750 mil cestas básicas e R$ 
28 milhões repassados direta-
mente aos municípios para in-
vestimentos na área de assis-
tência social. As 250 mil cestas 

adquiridas na terceira etapa 
da Campanha de Combate à 
Propagação do Coronavírus 
estão em fase final de distri-
buição para os municípios.

Com os investimentos, até 
o início de julho o Estado já 
terá repassado aos municí-
pios 750 mil cestas básicas, 
456 mil frascos de álcool 70% 
e mais de um milhão de Equi-

pamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI), como máscaras, 
capotes e protetores faciais.  

“O governador Ronaldo 
Caiado priorizou, desde o 
início da pandemia, a segu-
rança alimentar das famílias 
goianas. Todos os municípios 
foram atendidos com a des-
tinação de cestas básicas e 
com o repasse direto de R$ 
28 milhões para que as pre-
feituras pudessem utilizar 
na assistência social. É um 
governo que cuida das pes-
soas, que ampara os mais 
vulneráveis”, afirmou o se-
cretário de Desenvolvimento 
Social, Wellington Matos.

As novas cestas serão 
adquiridas pela Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
de Goiás (Seds), por meio de 
pregão eletrônico que já está 
aberto. Os donativos serão 
repassados à Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) e 
ao Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), que entregará os 
alimentos às famílias goianas 
em situação de vulnerabilida-
de social. As doações serão 
distribuídas em todo o Estado, 
com apoio das prefeituras.

O governador Ronaldo 
Caiado esteve Brasília, nesta 
terça-feira (22/6), onde se 
reuniu com o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, para discutir os 
próximos passos para a cria-
ção do Centro de Excelência 
em Tecnologia Ferroviária 
(CETF). O Memorando de 
Entendimento (MoU) para 
a implantação será assinado 
no dia 15 de julho durante 
evento em Anápolis, muni-

cípio que sediará a unidade. 
“Será a planta mais estrutu-
rada da América Latina. Algo 
semelhante só existe nos Es-
tados Unidos”, destacou.

Com foco na tecnologia 
e inovação, o complexo fun-
cionará no Centro de Con-
venções de Anápolis e deve 
contar com recursos das 
concessionárias de ferrovias 
no Brasil, depositados em 
um fundo da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 

(ANTT). A verba será aplicada 
na implantação e manuten-
ção da estrutura, que pode-
rá atender todas as conces-
sionárias do Brasil, como a 
Rumo e a Vale do Rio Doce.

Caiado destacou que o 
espaço oferecerá o progres-
so do setor e a formação de 
profissionais especializados 
a partir de parcerias futuras, 
inclusive junto a unidades de 
ensino superior e pesquisas. 
“A Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), e outras insti-
tuições, poderão expandir o 
apoio com a construção de 
laboratórios para desenvol-
ver técnicas sofisticadas. Vai 
atender toda demanda de 
vagões, locomotivas, trilhos, 
dormentes”, informa.

Na mesma audiência com 
o ministro, Caiado recebeu 
a confirmação da data para 
instalação da pedra funda-
mental da Ferrovia de Inte-
gração Centro-Oeste (Fico), 

em Mara Rosa (GO). Será 
na primeira quinzena de 
agosto, com expectativa de 
participação do presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro. “É uma notícia extre-
mamente importante, algo 
que já estamos esperando e 
agora se tornou realidade”, 
disse o governador.

A obra deve começar 
a partir da construção de 
um trecho de 30 quilôme-
tros. “No total, serão 383 

quilômetros de ferrovia, 
que chegará até Água Boa 
(MT). Vai atravessar todo 
o Norte goiano e também 
o Vale do Araguaia”, deta-
lhou Caiado. A nova ferro-
via será construída perto 
de onde passa a Norte-Sul 
e a rodovia BR-153. “Agora 
aquela região terá uma lo-
gística capaz de atender a 
demanda de agricultores e 
industriais que queiram se 
instalar por ali”, projetou.

Reprodução

“Planta mais estruturada da América Latina”, diz Governador sobre CETF, em Anápolis

Ronaldo Caiado projeta entregar mais de 
1 milhão de cestas básicas até novembro
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Muita gente tem 
saído da própria 
cidade para se 

vacinar em locais onde a 
campanha está mais adian-
tada. É a corrida pela vaci-
na: uma oportunidade de 
ficar imunizado com um 
pouco mais de antecedên-
cia e se sentir mais seguro 
no retorno às atividades.

Algumas cidades, como o 
Rio de Janeiro, não exigem 
comprovante de endereço. 
Lá, o índice de doses aplica-
das em pessoas residentes 
em outras cidades ou Esta-
dos é de cerca de 10%, en-
tre a primeira e a segunda 
doses. Segundo a prefeitura, 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) é universal e é legítimo 
que as pessoas possam se 
vacinar em todo o território 
nacional sem restrição devi-
do ao endereço.

Luisa Menegaz, moradora 
do Distrito Federal, está no 
grupo dos que se desloca-
ram pela vacina. Gestante, 
ela tentou diversas vezes se 
vacinar em Brasília, mas aca-
bou indo para a cidade de 
Anápolis, em Goiás. “Em Bra-

sília, fui várias vezes em vá-
rios postos tentar uma xepa 
e ter alguma orientação, ou 
se teria alguma previsão, e 
eles não tinham, não conse-
gui. Então fui lá em Anápolis 
e deu supercerto”, conta.

O advogado Cristiano Te-
les reconhece que se trata 
de um direito universal, mas 
destaca a possibilidade de 

Estados e municípios restrin-
girem a vacinação aos mo-
radores da região, porque o 
esquema é regionalizado. “O 
Estado ou município poderia 
proibir uma pessoa de outro 
Estado ou de outro município 
de tomar vacina, visto que o 
calendário que está sendo 
realizado pelo Estado que a 
pessoa está migrando para 

lá ele é operacionalizado de 
acordo com a população da-
quela região. Então, a partir 
do momento que a gente 
tem esse movimento migra-
tório visando a vacinação, há 
um desequilíbrio regional, o 
que por óbvio não afeta só 
quem está vindo em busca de 
vacina e não consegue, mas 
também afeta a própria po-

pulação regional”, comenta.
Foi o que aconteceu em 

São Luís, no Maranhão. A ci-
dade já vacinou mais de 80% 
da população com a primeira 
dose, mas para ser vacinado 
na capital maranhense é 
necessário apresentar com-
provante de residência. A 
orientação é dada também 
pela própria Secretaria de 

Saúde do Estado. A superin-
tendente de Epidemiologia 
da secretaria, Tayara Pereira, 
explica o porquê de se vaci-
nar apenas os moradores de 
cada cidade. “A gente tem 
que levar em consideração 
que as doses de vacinas são 
recebidas pelo Estado e dis-
tribuídas para cada municí-
pio conforme o seu público, 
conforme a sua população. 
Então a gente tem sempre 
esse cuidado e essa orien-
tação. Que sejam vacinados 
apenas os seus munícipes.”

Já no Estado de São Paulo, 
não há uma diretriz para que 
as vacinas sejam aplicadas 
apenas em moradores. De 
acordo com o governo, cada 
município tem autonomia 
para atuar e conduzir a vaci-
nação da forma como consi-
derar conveniente. Na mesma 
linha, o Ministério da Saúde 
destaca que se vacinar é um 
direito a ser garantido a toda 
população, sem discrimina-
ção. Mas lembra que Estados 
e municípios têm autonomia 
para traçar a própria estraté-
gia de imunização, conforme 
as demandas locais.

Divulgação

Calendários distintos de imunização em todo 
país provocam migração atrás de vacinas

O ministro do Meio Am-
biente do governo Jair Bol-
sonaro, Ricardo Salles, pediu 
demissão demissão nesta 
quarta-feira (23/06). As in-
formações vêm após inten-
sas investigações envolvendo 
Salles, alvo de inquérito no 
STF (Supremo Tribunal) por 
operação da Polícia Federal 
que mira suposto favoreci-
mento a empresários do se-
tor de madeiras por meio da 
modificação de regras com o 
objetivo de regularizar cargas 
apreendidas no exterior.

A exoneração a pedido 
já foi publicada no Diário 
Oficial da União e Joaquim 
Alvaro Pereira Leite foi no-
meado como substituto no 
comando da pasta. Joaquim 
já faz parte do governo desde 
2019, primeiro como Diretor 
do Departamento Florestal 
e depois como Secretário 
da Amazônia e Serviços Am-
bientais, cargo que ocupava 
até o momento. De acordo 
com o currículo disponí-
vel no site do Ministério do 
Meio Ambiente, Leite é for-

mado em administração de 
empresas pela Universidade 
de Marília (Unimar) e tem 
um MBA pelo Instituto de 
Ensino e Pesquisa (Insper).

Leite é próximo a Salles, e 
no governo Bolsonaro tam-
bém ocupou a diretoria do 
Departamento Florestal da 
pasta. O currículo do novo 
ministro inclui ainda passa-
gem por empresas de con-
sultoria e do ramo farmoquí-
mico, além de um período 
como conselheiro da Socie-
dade Rural Brasileira.

Além de deixar a Esplana-
da em meio a uma investiga-
ção da PF sobre o esquema 
de contrabando de madei-
ra, Salles também é dura-
mente criticado por am-
bientalistas pelo avanço do 
desmatamento na Amazô-
nia. Não bastasse, o agora 
ex-ministro também é alvo 
de um inquérito que inves-
tiga sua suposta atuação 
para atrapalhar a apura-
ção da maior apreensão de 
madeira do Brasil, feita na 
Operação Handroanthus. 

De saída após investigações: Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, pede demissão

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 
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

LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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 
comF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
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 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

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 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil 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

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 
11 848 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
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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 
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

LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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 
comF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
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 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

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 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil 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

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 
11 848 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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
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
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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

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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 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 
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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via whatcia 
em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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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John McAfee, criador do 
antivírus que leva seu 
sobrenome, foi encontra-

do morto nesta quarta-feira 
(23) em sua cela onde estava 
detido em uma prisão espan-
hola, horas depois que Justiça 
havia autorizado sua extra-
dição para os Estados Unidos. 
Ele tinha 75 anos. Segundo 
um porta-voz do sistema pe-
nitenciário da Catalunha, apa-
rentemente ele se suicidou.

McAfee, um empresário 
que nos últimos anos se de-
dicou ao comércio de cripto-
moedas, foi preso em outubro 
no aeroporto de Barcelona, 
acusado de suposta fraude 
fiscal nos EUA, e colocado em 
prisão preventiva enquanto 
aguardava a resolução do pe-
dido de extradição.

A decisão do Tribunal 
Nacional espanhol, datada 
de 21 de junho e divulgada 
nesta quarta-feira, ainda era 
passível de apelação e análi-
se em última instância pelo 
governo espanhol.

As autoridades norte-
-americanas solicitaram a 
extradição alegando que 
McAfee ganhou mais de US$ 
10 milhões entre 2014 e 2018 
graças à atividade com crip-
tomoedas, serviços de con-
sultoria, conferências e ven-

da de direitos para fazer um 
documentário sobre sua vida.

No entanto, “ele não apre-
sentou declarações fiscais 
em nenhum desses anos e 
não pagou nenhuma de suas 
obrigações fiscais”, de acordo 
com a ordem do Tribunal Na-
cional, um tribunal superior 
com sede em Madri.

“Para ocultar sua renda e 
bens”, o réu “ordenou o paga-
mento de parte de sua renda 

a terceiros e colocou proprie-
dades no nome deles”, acres-
centa o despacho, citando os 
argumentos da administra-
ção fiscal norte-americana, 
que estima a dívida do em-
presário em US$ 4,2 milhões 
antes de multas e juros.

O Tribunal Nacional concor-
dou com a extradição por ale-
gada infração fiscal em 2016, 
2017 e 2018. Se ele for entre-
gue e julgado, enfrentaria uma 

pena de até 30 anos de prisão.
McAfee fez fortuna na 

década de 1980 com seu 
antivírus, que ainda leva seu 
nome. Nos últimos anos, se 
tornou um guru no mundo 
das criptomoedas e chegou 
a afirmar que ganhava US$ 
2.000 por dia com elas. Sua 
conta no Twitter tem mais de 
um milhão de seguidores.

A respeito desse negócio, 
o empresário foi indiciado em 

março pela Justiça dos Estados 
Unidos, em outro caso, por su-
postamente usar informações 
privilegiadas e lucrar com elas 
na venda de criptomoedas.

Em um tweet postado 
em sua conta em 16 de ju-
nho, McAfee escreveu que 
as autoridades dos EUA 
acreditam que ele tenha 
“criptomoedas ocultas”.

“Eu gostaria de tê-los”, 
mas “meus bens restantes fo-

ram todos confiscados. Meus 
amigos evaporaram por 
medo de serem associados a 
mim. Não tenho nada. E não 
tenho arrependimentos”.

No ano passado, McAfee 
tuitou em agosto que havia 
sido preso no aeroporto da 
Noruega por estar usando 
uma calcinha como máscara 
contra a Covid-19 —e se re-
cusar a trocá-la ao ser abor-
dado pelos policiais.

“Eles exigiram que usás-
semos máscaras. Eu coloquei 
minha máscara de fio dental. 
Eles exigiram que eu a subs-
tituísse. Eu me recusei. Briga. 
Cadeia. Olho roxo. Liberado”, 
disse na ocasião, junto a uma 
série de fotos que retrata-
riam os momentos relatados.

“Estou insistindo que é o 
mais seguro neste momento 
e me recuso a usar qualquer 
outra coisa —pelo bem da 
minha saúde”, escreveu.

Após algumas horas des-
sa detenção, McAfee foi libe-
rado. Sua companheira as-
sumiu a rede social dele no 
período em que ficou detido, 
e escreveu que “a máscara 
de calcinha dele não recicla 
o dióxido de carbono exala-
do, como nas máscaras de 
ouvido”. “Ele foi preso pelo 
que acredita”, acrescentou.

Reprodução

John McAfee, criador do antivírus de 
computador, é encontrado morto na prisão
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
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
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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

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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 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 
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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via whatcia 
em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O papa Francisco teve 
um encontro incomum, 
nesta quarta-feira (23), 
com o popular super-herói 
Homem-Aranha, ao final da 
audiência geral no Vaticano.

O jovem Mattia Villardi-
ta, de 28, apertou a mão do 
papa vestido com o traje de 
Homem-Aranha, azul e ver-
melho, ao final da audiência 
realizada no pátio de São 
Dâmaso. Há quatro anos, 
ele anima crianças interna-
das em hospitais pediátri-
cos com seu personagem.

O artista de rua, que 
também se disfarça de Su-
per-Homem, presenteou o 
pontífice com uma máscara 
de Homem-Aranha. “Os ver-
dadeiros super-heróis são as 

crianças que sofrem, e suas 
famílias, que lutam com tan-
ta esperança”, disse Villardi-
ta ao veículo Vatican News.

Villardita dirige uma 
associação de voluntários 
que se fantasiam de super-
-heróis para crianças inter-
nadas e contou que, mes-
mo durante a pandemia 
da covid-19, conseguiram 
continuar trabalhando. “Fiz 
mais de 1.400 videocha-
madas, já que não podia ir 
pessoalmente”, afirmou.

Ex-paciente pediátrico, 
que passou por várias ci-
rurgias devido a uma do-
ença congênita, Villardita 
foi agraciado com o título 
de cavaleiro honorário por 
seu trabalho. 

A turma do Scooby-
-Doo fará um cros-
sover inusitado com 

Coragem, o Cão Covarde no 
novo filme animado intitula-
do “Straight Outta Nowhere: 
Scooby-Doo Meets Courage 
the Cowardly Dog”. A War-
ner Bros divulgou ontem 
(22), um trailer que mostra 
um pouco deste encontro.

Na nova aventura, Scoo-
by-Doo e a equipe da Misté-
rios S/A viajaram até a cidade 
de Lugar Nenhum, onde vive 
o casal de velhinhos Eustácio 
e Muriel junto ao cachorro 
Coragem. Ao chegar no local 
deserto, a turma precisará 
investigar algumas anoma-
lias que envolvem Objetos 
Voadores Não Identificados 
(OVINI’s) e insetos de tama-
nhos desproporcionais.

O encontro entre os dois 
cachorros mais medrosos 
das animações resultará 
em diversos momentos de 
perseguições, comilanças e 
trapalhadas. Com exceção 
de alguns curtas do Cartoon 
Network nos anos 2000, é 

a primeira vez que os dois 
personagens se encontram 
em uma aventura.  

“Scooby-Doo” é uma 
franquia de animação cria-
da em 1969 pelo animador 
Joseph Ruby (1933-2020) 
e pelo roteirista Ken Spe-
ars (1938-2020). A série foi 
distribuída pelo estúdio de 
animação Hanna-Barbera 
e conta a história do ca-
chorro Scooby-Doo e seus 

amigos Salsicha, Velma, Da-
phne e Fred. Na aventura, 
o grupo investiga diversos 
mistérios “sobrenaturais”, 
que na maioria das vezes, 
não passam de fraudes en-
cabeçadas por pessoas dis-
farçadas de fantasmas.

Já “Coragem, o Cão Co-
varde” surgiu em 1997, 
concebido pelo animador 
John R. Dilworth. A história 
gira em torno de Coragem, 

que vive em uma cidade do 
Kansas, intitulada  Lugar 
Nenhum. Durante o dese-
nho, o pequeno cachorro 
precisa lidar com mistérios 
e situações que sempre co-
locam em perigo os seus 
donos, Eustácio e Muriel.

O encontro desses perso-
nagens chega em 14 de se-
tembro nos Estados Unidos, 
mas ainda não possui uma 
data prevista para o Brasil.

Scooby-Doo e Coragem o Cão 
Covarde realizam crossover

Papa Francisco cumprimenta 
Homem-Aranha no Vaticano


