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O jornal científico BMC Medicine publicou os resultados, de uma pesquisa feita com profissionais da saúde que foram infectados com Co-
vid-19 e produziram anticorpos. Pesquisadores P 173 profissionais de saúde com Covid-19 e constataram que, nove meses após a infecção 
pelo Sars-CoV-2, 92% deles apresentaram anticorpos que combatem a proteína spike, que permite ao coronavírus infectar nossas células.

DIÁRIO DO ESTADO
Covid-19: estudo científico aponta que 
92% dos infectados geraram anticorpos

Mulheres sofrem 
em silêncio com 
violência durante a 
pandemia no Brasil  p4 p7

Estátuas da Rainha Vitória e Rainha 
Elizabeth são derrubadas no Canadá
Manifestantes derrubaram as estátuas na cidade canadense de Winnipeg, 
enquanto a raiva aumenta com a descoberta dos restos mortais de centenas 
de crianças em túmulos não identificados em antigas escolas indígenas. 

p4

 Por intermédio de uma parceria entre a Prefeitura de Goiânia e o Governo 
do Estado de Goiás 38 famílias tiveram a possibilidade de receber das mãos 
do prefeito Rogério Cruz e do governador Ronaldo Caiado as chaves dos seus 
imóveis, que estão  localizados no Residencial João Paulo II, região Norte da 
capital goiana, e foram construídos pela Agência Goian

Parceria entre Prefeitura e Gover-
no resulta na entrega de 38 ca-
sas no Residencial João Paulo II  p2

p8
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Por intermédio de uma 
parceria entre a Pre-
feitura de Goiânia e o 

Governo do Estado de Goiás 
38 famílias tiveram a possibi-
lidade de receber das mãos 
do prefeito Rogério Cruz 
e do governador Ronaldo 
Caiado as chaves dos seus 
imóveis, que estão  localiza-
dos no Residencial João Pau-
lo II, região Norte da capital 
goiana, e foram construídos 
pela Agência Goiana de Ha-
bitação (Agehab).

Durante a solenidade, o 
prefeito Rogério Cruz lem-
brou que a conquista da casa 
própria é o resgate da digni-
dade. “Não tenho dúvida dis-
so e sei que essas 38 famílias 
realizam um sonho”, pon-
tuou o chefe do Executivo 
Municipal, ressaltando que a 
união de todos os poderes é  
primordial para transformar 
a vida da população. “Em 
Goiânia, parceria é palavra 
de ordem para avançarmos 
em todas as áreas com um 
único objetivo: garantir qua-
lidade de vida às pessoas”, 
concluiu.

O governador Ronaldo 
Caiado também frisou a 
importância da parceria en-
tre o Governo de Goiás e a 
Prefeitura de Goiânia. “Nos 

unimos para que os benefí-
cios cheguem à população”, 
comentou o governador. Ele 
falou que além das chaves, 
os beneficiados já recebe-
ram também as escrituras. 
“Dignidade é isso: entregar 

o benefício por completo. 
É respeito pela população”, 
disse, completando que as 
parcerias sempre são com 
quem tem o interesse pelo 
desenvolvimento do Estado.

A beneficiada Maria Au-

gusta Alves Pinto, 51 anos, 
disse que não via a hora de 
realizar esse sonho. “Re-
cebo hoje a chave do meu 
imóvel. Agora tenho orgu-
lho de dizer: tenho minha 
própria casa e só tenho a 

agradecer ao prefeito Ro-
gério Cruz e ao governa-
dor Ronaldo Caiado. Vo-
cês estão proporcionando 
qualidade de vida à minha 
família e a mais 37 famílias. 
Muito obrigado!”, revelou.

Reprodução

O Procon Goiânia rea-
lizou nesta semana fisca-
lização nas rodoviárias da 
capital para verificar se as 
empresas disponibilizam 
de forma objetiva e visível 
os preços dos bilhetes, o 
cumprimento do Estatuto 
do Idoso que garante gra-
tuidade ou descontos nas 
passagens, além de des-
conto de no mínimo 50% 
do valor das passagens 
para jovens de baixa renda.

No Terminal Rodoviá-
rio que fica no Setor Cen-
tral, cerca de 29 empresas 
foram autuadas por não 
informarem de forma 
objetiva os preços dos bi-
lhetes aos passageiros. Na 
rodoviária de Campinas, 4 
empresas foram autuadas 
pela mesma infração.

Para as pessoas que 
planejam viajar de ôni-
bus durante a pandemia, 
o presidente do Procon 
Goiânia, Gustavo Cruvi-
nel, explica que se acon-
tecer algum imprevisto 
próximo ou no dia da via-
gem, o consumidor tem 
o direito de remarcar ou 
cancelar a passagem.

“Se o consumidor optar 
por cancelar a viagem, a 
desistência deve ser comu-
nicada pelo menos 3 horas 
antes do embarque, após 
isso, é possível até receber 
o dinheiro de volta. Nesses 
casos, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
explica que a empresa está 
autorizada a ficar com 5% 
do valor do bilhete. Já no 
caso de reembolso a em-
presa tem até 30 dias para 
fazer a restituição”, aponta 
Gustavo Cruvinel.

Caso o consumidor 
encontre alguma irregu-
laridade na compra de 
passagens de ônibus nas 
rodoviárias de Goiânia, 
poderá denunciar no Pro-
con Goiânia por meio do 
telefone 3524-2349.

Parceria resulta na entrega de 38 
casas no Residencial João Paulo II

As Prefeituras de Goiâ-
nia e Aparecida de Goiânia, 
por meio de suas respecti-
vas secretarias de Saúde, 
negaram que tenham apli-
cado quaisquer doses de 
vacinas contra a Covid-19 
fora do prazo de validade 
em moradores da cidade, 
como reportado em maté-
ria publicada nesta sexta-
-feira (02/07) no jornal Fo-
lha de São Paulo.

Por meio de nota, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia explicou 
que os profissionais sem-
pre acompanham a data de 
validade dos imunizantes e 
nenhuma vacina foi aplica-
da após o prazo. O que hou-
ve foi que o lançamento no 
sistema do Ministério da 

Saúde foi realizado apenas 
após a aplicação, haja vista 
que o sistema adotado para 
vacinação na capital. 

Já em Aparecida de 
Goiânia, o lote citado pela 
reportagem da Folha havia 
chegado no dia 24 de ja-
neiro e aplicado no mês de 
fevereiro, muito antes do 
prazo de vencimento.

A reportagem do jornal 
paulista se baseou em da-
dos registrados no Minis-
tério da Saúde. Até o dia 
19 de junho, os imunizan-
tes com prazo de validade 
haviam sido utilizados em 
municípios de todo o Bra-
sil. A publicação destaca 
que 114 mil doses da As-
traZeneca foram distribu-
ídas já com prazo vencido 

e não está claro se houve 
descarte ou se chegaram 
a ser aplicadas.

Em Goiânia, de acordo 
com o jornal, 60 vacinas ha-
viam sido aplicadas a partir 
de oito lotes distribuídos já 
com data de vencimento 
comprometida. Para con-
ferir basta observar se na 
carteira individual de va-
cinação está um dos regis-
tros: 4120Z001, 4120Z004, 
4120Z005, CTMAV501, CT-
MAV505, CTMAV506, CT-
MAV520, 4120Z025

Nota de Goiânia
A Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) esclarece 
que não houve aplicação 
de doses da vacina Aztra-
Zeneca vencidas na popu-

lação, conforme publicado 
em reportagem na edição 
desta sexta-feira (2/7) no 
jornal Folha de São Pau-
lo. As vacinas chegam do 
Ministério da Saúde com 
prazo de validade de apro-
ximadamente dois meses 
e não ficam guardadas. A 
secretaria tem aplicado 
as doses que recebe em 
três, quatro dias e depois 
chega a ficar sem vacinas 
no estoque. Como Goiâ-
nia faz vacinação em locais 
como drive thru, onde não 
é possível lançar imediata-
mente as doses no sistema 
Conect Sus, os dados são 
anotados manualmente e 
depois lançados do siste-
ma. Em alguns casos hou-
ve erro neste lançamento 

posterior, em vez de colo-
car da data de aplicação, 
colocaram a data do dia do 
lançamento. A secretaria 
garante, portanto, que em 
Goiânia não houve aplica-
ção de doses vencidas em 
moradores do município. 

Nota de Aparecida
A Secretaria de Saúde de 

Aparecida de Goiânia escla-
rece que não aplicou ne-
nhuma vacina fora do prazo 
de validade. O lote citado 
pela reportagem chegou na 
cidade no dia 24 de janeiro 
e foi aplicado no mês de fe-
vereiro. A Secretaria infor-
ma que houve um erro no 
registro da aplicação dessas 
doses, mas que já regulari-
zou a situação no sistema.

Secretárias negam que aplicação da vacina AstraZeneca vencidas
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O governador Ronaldo 
Caiado entregou, na 
última sexta-feira 

(2/7), obras de reforma e 
adequação dos prédios da 
Coordenação Regional de 
Educação (CRE) e do Colé-
gio Estadual João Teixeira 
Júnior, em Posse, no nor-
deste do Estado. Além disso, 
foram distribuídos cartões 
de alimentação e uniformes 
para prática esportiva. Mu-
nicípio já recebeu, em dois 
anos, mais de R$ 4 milhões. 
Durante o evento, Caiado 
confirmou que pretende au-
mentar o número de escolas 
em tempo integral na região.

“Temos nove e vamos 
aumentar. Mas é escola em 
tempo integral de verdade, 
não é aquela maracutaia de 
antes. É ensino com toda me-
todologia”, afirmou. “Que-
ro ver saírem, do Nordeste 
goiano, alunos campeões. 
Vocês têm que se desafiar”, 
conclamou o governador.

A coordenadora regional 
de Educação de Posse, Maria 
Gilvanice Pereira da Costa, 
que representou a secretária 
Fátima Gavioli na solenidade, 
ressaltou a alegria da comu-
nidade pelos investimentos 
e obras do governo estadual. 
“Estou na área há 45 anos e 
nunca vi ação semelhante 
em tão pouco tempo, como 
o governador tem feito até 

agora”, disse ao destacar pro-
gramas implantados, como o 
Equipar e o Reformar.

 
Melhorias

Somente no Colégio Es-
tadual João Teixeira Júnior, 
o Governo de Goiás aplicou 
R$ 325 mil. O local recebeu 
uma série de intervenções 
para atender alunos, profes-
sores e comunidade escolar. 
Entre as ações estão a refor-
ma do telhado, pintura geral, 
implantação de cobertura e 
passarelas na área de recre-

ação, adequação de sanitá-
rios para uso de pessoas com 
deficiência e outras obras de 
acessibilidade.

Na Coordenação Regio-
nal de Educação o investi-
mento foi de R$ 146 mil e in-
cluiu serviços como pintura 
geral, recuperação do telha-
do, restauração da cozinha 
e adequações para acessi-
bilidade, como instalação 
de rampas e sanitários para 
pessoas com deficiência.

 Em nome dos estudan-
tes do colégio, o aluno do 7º 

ano, Robson Oliveira Nasci-
mento, disse que a visita do 
governador para entregar as 
melhorias significa “alegria e 
brilho”. “Muito obrigado pela 
dedicação e trabalho, e prin-
cipalmente, por confiar em 
nosso potencial”, destacou.

 
Segurança alimentar

A solenidade contemplou 
ainda a entrega de cartões 
alimentação. O benefício 
concede crédito de R$ 30 
por estudante e foi imple-
mentado para garantir se-

gurança alimentar durante o 
período da pandemia.

 Com 3.289 estudantes 
matriculados na rede esta-
dual, Posse já recebeu R$ 
4.804.530,05 em verbas 
para aplicação em obras, 
reformas, aquisição de equi-
pamentos, alimentação es-
colar, distribuição de unifor-
mes e tênis.

Para estimular futuros 
atletas, o governador entre-
gou quimonos a estudantes 
praticantes de artes marciais, 
dentro do projeto “Cons-

truindo Campeões”, uma par-
ceria entre as secretarias es-
taduais de Educação (Seduc) 
e de Esporte e Lazer (Seel). 
Em Posse, são 200 alunos que 
integram a iniciativa. 

 Ao pontuar os investi-
mentos do Estado nas insti-
tuições estaduais, o prefeito 
de Posse, Dr. Helder Bonfim, 
disse que só tem a agrade-
cer ao governador. “Tudo 
isso resultará em estudantes 
mais qualificados e prepara-
dos para o futuro”, avaliou. 
“Assim, eles terão a opor-
tunidade de ter melhores 
empregos e remunerações”, 
complementou. 

 
Reunião

Ainda em Posse, antes 
da entrega de benefícios 
para a área da Educação, o 
governador Ronaldo Caiado 
se reuniu com prefeitos do 
Nordeste goiano. A agenda 
englobou parcerias, compar-
tilhamento de demandas e 
ações conjuntas para o de-
senvolvimento das regiões 
do Estado, independente de 
questões partidárias.

“Ouvimos todos os mu-
nicípios aqui da região, com 
suas reivindicações e autori-
zando tudo aquilo que é pos-
sível. Nossa meta é resgatar 
a condição de melhoria de 
qualidade de vida da popula-
ção”, reforçou Caiado.

Goiás passou a ocupar a 
sétima posição do ranking 
dos Estados com maior 
oferta de serviços públicos 
digitais, segundo o índice ma-
peado pela Associação Brasi-
leira de Entidades Estaduais 
de Tecnologia de Informação 
e Comunicação (Abep-Tic). O 
resultado foi divulgado na sex-
ta-feira (2/07), durante soleni-
dade com participação virtual 
do secretário-chefe da Gover-
nadoria (SGG), Adriano da Ro-
cha Lima, que representava o 
governador Ronaldo Caiado 
(DEM). O índice mostra um 
salto de três posições, à frente 
de Rio de Janeiro e São Paulo.

 O resultado destaca os 
esforços empreendidos no 
último ano para a implanta-
ção de mecanismos que am-
pliaram a oferta de serviços 
digitais, e que resultaram no 
lançamento, em maio deste 
ano, da plataforma Expresso 
Goiás. Na ocasião, o governa-
dor declarou que “deixamos 
a era analógica para trás”. De 
acordo com Caiado, “esse é 
o perfil do nosso governo, a 

digitalização, o menor tempo 
de ação e a melhora da qua-
lidade de vida das pessoas”.

 Desde o início da gestão, 
em 2019, Caiado coordena o 
trabalho de modernização da 
máquina pública, que permi-
tiu conquistar avanços como 
esse, explica o titular da SGG, 
Adriano da Rocha Lima. “Se 
você levar em consideração 
que, em 2019, Goiás nem era 
reconhecido como um Estado 
que tinha digitalização de seus 
serviços, estando entre os dez 
piores, conseguirmos chegar 

à sétima posição em apenas 
dois anos é uma evolução 
muito grande, porque você é 
comparado com outros esta-
dos que seguem avançando 
também”, afirma Rocha Lima.

Portal único
Coordenada pela SGG, 

em parceria com as secre-
tarias de Administração; de 
Desenvolvimento e Inovação 
e Casa Civil, a plataforma 
congregou em um portal 
único o acesso a diversos 
serviços públicos, moderni-

zando e agilizando o atendi-
mento ao cidadão goiano.

 Adriano avalia que as 
ações adotadas para permi-
tir esse avanço, como o es-
tabelecimento de processos, 
monitoramento constante, 
execução de cronogramas 
e principalmente o envolvi-
mento das equipes, permite 
que mais serviços sejam in-
corporados à plataforma Ex-
presso constantemente.

“Caminhamos para figu-
rar entre os três primeiros 
do ranking. E vamos avançar 

e manter a integração com 
a plataforma gov.br, para 
permitir acesso a serviços 
federais e estaduais em um 
acesso único. A tecnologia 
tem que facilitar a vida do 
cidadão”, avalia o secretário-
-chefe da Governadoria. 

“Grande importância”
O secretário de Desenvol-

vimento e Inovação (Sedi), 
Marcio Cesar Pereira, e o 
subsecretário de Tecnologia 
da Informação (STI), Rodrigo 
Michel de Moraes, repre-
sentaram o Estado presen-
cialmente no evento. “É um 
ranking de grande importân-
cia, pois é uma competição 
entre Estados para ver quem 
mais entrega serviços digi-
tais para a população”, expli-
ca Marcio Cesar Pereira.

“A missão da TI do Estado é 
a de levar o máximo de servi-
ços digitais para o cidadão, de 
modo que ele não precise se 
deslocar a uma unidade física 
para realizar um procedimen-
to”, emenda Rodrigo Michel.

 Este é o segundo ano 

consecutivo que a ABEP-TIC 
promove o levantamento de 
dados junto aos Estados e 
Distrito Federal para a elabo-
ração do índice, tendo como 
principal objetivo compor, 
por meio de indicadores, 
o desenho da eficiência da 
máquina pública brasileira.

 A associação tem como 
apoiadores a Secretaria de 
Governo Digital do Ministé-
rio da Economia e o Banco 
Interamericano de Desen-
volvimento (BID), que contri-
buíram na definição da me-
todologia e na compilação 
dos dados originados das 
pesquisas realizadas.

 Por meio do envio de 
um questionário direciona-
do aos governadores das 27 
unidades federativas e pos-
terior conferência dos dados 
relatados, a comissão avalia-
dora formata o índice, com 
base na análise comparativa 
de três dimensões: a capaci-
dade para oferta digital de 
serviços; a oferta de serviços 
digitais e a regulamentação 
para a oferta de serviços.

Reprodução

Goiás salta mais 3 posições e se torna 7º Estado mais digitalizado do país

Ronaldo Caiado entrega em Posse R$ 471 
mil em obras e benefícios para educação
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O jornal científico 
BMC Medicine pu-
blicou os resulta-

dos, de uma pesquisa feita 
com profissionais da saúde 
que foram infectados com 
Covid-19 e produziram an-
ticorpos. Os pesquisadores 
da Espanha avaliaram 173 
profissionais de saúde com 
Covid-19 e constataram que, 
nove meses após a infecção 
pelo Sars-CoV-2, 92% deles 
apresentaram anticorpos que 
combatem a proteína spike, 
que permite ao coronavírus 
infectar nossas células.

A maioria dos voluntários 
apresenta sintomas leves 
ou moderados da infecção. 
Entre aqueles que ainda têm 
células defensivas, 90% têm 
anticorpos do tipo imunoglo-
bulina G (IgG), que estão pre-
sentes em todos os fluidos 
corporais; 76% ainda produ-
zem imunoglobulina A (IgA), 
que é encontrada em grandes 
quantidades nas membranas 
mucosas; 61% de as pessoas 
têm imunoglobulina M (IgM), 

que geralmente é encon-
trada no sangue e no fluido 
linfático . Durante a análise, 
quatro reinfecções foram 
registradas. “Os resultados 
obtidos até agora nos levam 

a acreditar que a imunidade 
ao Sars-CoV-2 vai durar mais 
do que pensávamos original-
mente”, comenta Anna Ruiz 
Comellas, coautora do estu-
do, em comunicado.

Na  última segunda-feira 
(28) o jornal científico BMC 
Medicine publicou os resul-
tados, de uma pesquisa feita 
com profissionais da saúde 
que foram infectados com 

Covid-19 e produziram an-
ticorpos. Os pesquisadores 
da Espanha avaliaram 173 
profissionais de saúde com 
Covid-19 e constataram que, 
nove meses após a infecção 

pelo Sars-CoV-2, 92% deles 
apresentaram anticorpos que 
combatem a proteína spike, 
que permite ao coronavírus 
infectar nossas células.

A maioria dos voluntários 
apresenta sintomas leves ou 
moderados da infecção. En-
tre aqueles que ainda têm 
células defensivas, 90% têm 
anticorpos do tipo imunoglo-
bulina G (IgG), que estão pre-
sentes em todos os fluidos 
corporais; 76% ainda produ-
zem imunoglobulina A (IgA), 
que é encontrada em grandes 
quantidades nas membranas 
mucosas; 61% de as pessoas 
têm imunoglobulina M (IgM), 
que geralmente é encon-
trada no sangue e no fluido 
linfático . Durante a análise, 
quatro reinfecções foram 
registradas. “Os resultados 
obtidos até agora nos levam 
a acreditar que a imunidade 
ao Sars-CoV-2 vai durar mais 
do que pensávamos original-
mente”, comenta Anna Ruiz 
Comellas, coautora do estu-
do, em comunicado.

Divulgação

Covid-19: estudo científico aponta que 
92% dos infectados geraram anticorpos

O Brasil é o 5º entre os 
países com as maiores ta-
xas de violência doméstica 
contra mulheres. São cerca 
de 900 mil processos desse 
tipo tramitando na justiça 
brasileira e 23% deles são 
pedidos de medidas prote-
tivas de urgência. Por conta 
disso, é um consenso entre 
juízes, promotores e defen-
sores públicos a importância 
da denúncia. Como espe-
cialistas, concordam que as 
queixas funcionam como um 
freio inibidor da violência e, 
sendo assim, podem impedir 
o mal maior: o feminicídio.

O aumento do feminicídio 
e das concessões das medi-
das protetivas são fortes in-

dicadores de subnotificação 
dos casos de violência contra 
as mulheres, além do pró-
prio fenômeno da violência 
doméstica. Nesse sentido, 

é preciso sempre debatê-la, 
mas principalmente recente-
mente, em virtude do isola-
mento social provocado pela 
pandemia do covid-19.

Isso porque o distan-
ciamento, necessário por 
um lado para conter o nú-
mero de óbitos pela nova 
doença, acarreta, por ou-
tro lado, a aproximação 
de muitas vítimas aos seus 
abusadores, como identifi-
cado pela matéria “Corona-
vírus: I’m in lockdown with 
my abuser” da BBC News. 

Dessa maneira, diversas 
Organizações Internacionais 
demonstraram preocupação 
com a questão, logo no início 
de 2020. Inclusive, prevendo 
a intensificação de casos de 
violência de gênero, a diretora 
executiva da ONU Mulheres, 
Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
em abril de 2020, manifestou-

-se acerca da invisibilidade 
desses casos durante a pan-
demia do covid-19.

Como denunciar
Os casos de violência do-

méstica que viram processos 
no Poder Judiciário começam 
em diferentes canais do sis-
tema de justiça, como dele-
gacias de polícia (comuns e 
voltadas à defesa da mulher), 
disque-denúncia, promoto-
rias e defensorias públicas. 
Briga de marido e mulher se 
mete a colher, sim!

Segundo o ditado po-
pular, brigas entre casais 
devem ser ignoradas por 
terceiros. Mas vale lem-
brar que muitos dos casos 

de violência doméstica não 
são denunciados pela víti-
ma por inúmeros motivos. 
Medo ou falta de informa-
ção inclusos. Então, meta 
a colher, sim! Qualquer 
pessoa pode – e deve – dar 
queixa desses casos.

Outra situação comum é 
achar que a denúncia “não 
vai dar em nada” contra o 
agressor, uma vez que nem 
sempre as circunstâncias e 
as leis permitem que ele seja 
detido ou punido no mo-
mento da denúncia.

Mas não se engane! A pre-
sença da polícia no local, por 
exemplo, pode inibir ações 
mais violentas naquele mo-
mento ou até no futuro.

Mulheres sofrem em silêncio com violência durante a pandemia no Brasil



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-
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 
au20mil 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

Veículos
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RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, garag 
2 lor 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

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

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
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 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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Ma n i f e s t a n t e s 
derrubaram as 
estátuas da rain-

ha Vitória e da rainha Eliza-
beth II na cidade canadense 
de Winnipeg, enquanto a 
raiva aumenta com a des-
coberta dos restos mortais 
de centenas de crianças em 
túmulos não identificados 
em antigas escolas indíge-
nas. Uma multidão gritou 
”nenhum orgulho do genocí-
dio” antes de derrubar as 
estátuas dos monarcas.

No entanto, muitas cidades 
cancelaram os eventos este 
ano, à medida que o escândalo 
sobre as crianças indígenas fez 
os canadenses confrontarem 
sua história colonial. O pri-
meiro-ministro Justin Trudeau 
disse que o dia seria “um mo-
mento para reflexão”.

Quase 1.000 túmulos 
não marcados foram encon-
trados em antigas escolas 
residenciais na Colúmbia 
Britânica e Saskatchewan, 
administradas principalmen-
te pela Igreja Católica e fi-
nanciadas pelo governo.

Por 165 anos e até 1996, 
as escolas separaram à for-
ça as crianças indígenas de 
suas famílias, sujeitando-as 
à desnutrição e ao abuso 

físico e sexual no que a Co-
missão de Verdade e Recon-
ciliação chamou de “genocí-
dio cultural” em 2015.

Em Winnipeg, uma mul-
tidão aplaudiu quando a es-
tátua da Rainha Vitória caiu 

do lado de fora da legislatura 
provincial de Manitoba. Os 
manifestantes, muitos dos 
quais usavam roupas laranja, 
também chutaram a estátua 
tombada e dançaram ao re-
dor dela. O pedestal e a está-

tua foram pintados com mar-
cas de mão de tinta vermelha.

Uma estátua próxima da 
Rainha Elizabeth também foi 
demolida. Ela é a atual chefe 
de estado do Canadá, enquan-
to Victoria reinou de 1837 a 

1901 quando o Canadá fazia 
parte do Império Britânico.

Protestos em apoio às 
crianças indígenas tam-
bém ocorreram na quinta-
-feira em Toronto, o centro 
financeiro do Canadá, en-

quanto uma marcha #Can-
celCanadaDay na capital 
Ottawa atraiu milhares de 
pessoas em apoio às ví-
timas e sobreviventes do 
sistema escolar residen-
cial. Vigílias e comícios fo-
ram realizados em outras 
partes do país. Muitos par-
ticipantes vestiam roupas 
laranja, que se tornou o 
símbolo do movimento.

Em sua mensagem no 
Dia do Canadá, Trudeau dis-
se que as descobertas dos 
restos mortais das crianças 
nas antigas escolas “nos 
pressionaram justamente a 
refletir sobre os fracassos 
históricos de nosso país”. 
Ainda existem injustiças para 
os povos indígenas e muitos 
outros no Canadá, disse ele.

Um porta-voz do primei-
ro-ministro britânico Boris 
Johnson disse que o governo 
condena qualquer desfigura-
ção das estátuas da rainha.

“Nossos pensamentos são 
com a comunidade indígena 
do Canadá após essas trági-
cas descobertas, e acompa-
nhamos essas questões de 
perto e continuamos a nos 
envolver com o governo do 
Canadá em questões indíge-
nas”, disse ele.
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Estátuas da Rainha Vitória e Rainha Elizabeth 
são derrubadas no Canadá por manifestantes
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RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, garag 
2 lor 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

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

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
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 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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O elenco de A Fazenda 
13 está começando a to-
mar forma. Mas, segundo 
informações do site Na Te-
linha, a Record estaria com 
dificuldades para fechar o 
casting. Isso porque alguns 
dos famosos convidados 
estão esperando outro 
convite: da Globo.

Para o BBB 22, no ano 
que vem, a Globo afirmou 
que manterá a presença 
de famosos. Então, alguns 
dos sondados passaram 
o convite da Record para 
tentar entrar na casa mais 
vigiada do Brasil.

De acordo com a colu-
nista Fábia Olivera, do site 
O Dia, a funkeira Tati Que-
bra Barraco é uma das fa-
mosas cotadas pela Record 
para A Fazenda 13. Outros 
famosos seriam: Maria 
Júlia Mazalli, atual namo-
rada do ex-Fazenda Lipe 
Ribeiro; a ex-namorada de 
Lipe, Yá Burihan; o ex-‘De 
férias com o ex’, Rico Me-
lquiades; o DJ Jesus Luz, 
ex-namorado da cantora 
Madonna; o assistente de 
palco de Celso Portiolli, 
Luiz Paulo Arashiro, além 
do influencer Ney Lima.

A Warner Bros. divulgou 
um novo trailer de 
Space Jam: Um Novo 

Legado. O filme, estrelado 
por LeBron James, coloca o 
astro da NBA em uma partida 
de basquete ao lado dos Lo-
oney Tunes. Confira a prévia.

A Warner Bros. divulgou 
um novo trailer de Space 
Jam: Um Novo Legado. O fil-
me, estrelado por LeBron Ja-
mes, coloca o astro da NBA 
em uma partida de basquete 
ao lado dos Looney Tunes. 

Assim como no primei-

ro filme, Space Jam: Um 
Novo Legado deve contar 
com a aparição de outros 
astros do basquete, como  
Anthony Davis, Damian 
Lillard, Klay Thompson, Dia-
na Taurasi, Nneka Ogwumi-
ke e Chiney Ogwumike.

Com direção de Mal-
colm D. Lee (Todo Mundo 
em Pânico 5) e roteiro de 
Ryan Coogler (Pantera Ne-
gra) e Sev Ohanian (Fuja), 
Space Jam: Um Novo Lega-
do estreia nos cinemas no 
dia 15 de julho de 2021.

Space Jam 2: LeBron James 
enfrenta seu maior desafio

Famosos negam ‘A Fazenda’ 
na expectativa de irem 
para BBB 22, afirma site


