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A Alego aprovou, por unanimidade em segunda e definitiva votação, a criação do programa Mães de Goiás. O projeto de lei garante as-
sistência social e financeira às mulheres que tenham filhos com até seis anos de idade e que vivam em situação de extrema pobreza. 
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Goiânia se prepara para o retorno se-
guro das aulas em escolas e Cmeis
Na última terça-feira (13) a Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em 
primeira votação, o projeto de lei 107/2019 de autoria do vereador 
Juarez Lopes (PDT) que institui o programa Livraria Cidadã.
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Cinco meses após a tentativa malsucedida de uma paralisação, os caminho-
neiros anunciam greve nacional a partir da meia-noite da próxima segunda-
-feira (26/7). A categoria cobra promessas “não cumpridas” pelo governo 
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que recebeu muitos votos dos 
motoristas de caminhão nas eleições de 2018.
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Embora o retorno das 
aulas presenciais na 
rede estadual esteja 

prevista para o dia 2 de agos-
to, em Goiânia a volta às au-
las só deve acontecer no dia 
16 de agosto com rígidos pro-
tocolos de segurança. Duran-
te este período, a SME vai re-
alizar a sanitização de todas 
as 372 unidades de ensino, 
abrir novas vagas em Centros 
Municipais de Educação In-
fantil (Cmeis) e acompanhar 
a conclusão do ciclo de vaci-
nação contra a Covid-19 em 
profissionais da pasta.

O secretário municipal de 
Educação da capital, profes-
sor Wellington Bessa, explica 
que a Prefeitura de Goiânia 
definiu rigorosos parâmetros 
para a volta às aulas e que 
implantou, no último semes-
tre, protocolos de biossegu-
rança em todas as instituições 
de ensino. “As escolas e os 
Cmeis estão preparados para 
receber os nossos alunos e os 
servidores. Essa foi a deter-
minação do prefeito Rogério 
Cruz, por isso todas as unida-
des receberam equipamentos 
de proteção e serão acompa-
nhadas de perto pela SME. Os 
pais e responsáveis podem 
ficar tranquilos, pois elabora-
mos um Plano de Retomada 
que garante a segurança de 
toda a comunidade escolar 
e recupera o tempo perdido 
durante a pandemia”, reforça.

Em Goiânia, as instituições 
abrem as salas de aula em um 
modelo híbrido com 50% de 

capacidade. Antes integrais, 
os Cmeis funcionarão nos tur-
nos matutino e vespertino. Já 
os alunos do 1º ao 5º ano fa-
rão revezamento diário. Já no 
ensino fundamental o reveza-
mento será semanal. Nos três 
níveis, o retorno se dará com 
aulas presenciais e com o en-
vio de atividades para casa e 
a utilização do sistema digital 
de aprendizagem. Os pais e 
responsáveis terão a opção 
de escolher também apenas 
pelo ensino remoto.

Além da capacidade reduzi-
da de atendimento, da entrega 
de kits de higienização para 
todas as unidades e dos pro-

tocolos de biossegurança que 
incluem marcações e distancia-
mento e espaçamento seguro 
entre os educandos, a SME 
destinou, de forma descentra-
lizada, R$ 1.995.062,45 para as 
instituições de ensino para a 
aquisição de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs). Den-
tre os itens que estão sendo 
adquiridos pelos gestores das 
instituições, estão calçados, 
óculos de proteção, luvas de 
látex, térmica e descartáveis, 
máscaras descartáveis (PFF-1), 
aventais de PVC, toucas, tape-
tes sanitizantes, termômetros 
digitais e viseiras.

Ainda de acordo com o 

titular da SME, Wellington 
Bessa, o Plano de Retoma-
da foi elaborado em parce-
ria com os profissionais da 
Educação, com entidades e 
sindicatos representativos 
dos servidores públicos e 
toda a comunidade escolar. 
“Ampliamos o diálogo por-
que entendemos que temos 
que trabalhar em conjunto 
para auxiliar as crianças na 
readaptação ao ambiente 
escolar. A pandemia foi um 
desafio intransponível e ago-
ra, depois de mais de um 
ano e sete meses de ensino 
completamente remoto na 
rede pública, precisamos re-

tornar com segurança e ga-
rantir equidade no processo 
de aprendizagem”, pontua.

As aulas na Rede Muni-
cipal de Ensino (RME) estão 
suspensas desde o dia 16 
março de 2020. Desde en-
tão, a SME disponibilizou ati-
vidades pedagógicas aos alu-
nos de todas as modalidades 
e criou novas formas de cui-
dar da comunidade escolar 
com a disponibilização de 
kits de alimentação aos 108 
mil alunos e a realização de 
atividades e formações on-li-
ne. Na rede privada, as aulas 
presenciais retornaram em 
outubro do ano passado. 

Reprodução

A ocupação dos leitos 
de UTI públicos e priva-
dos para tratar covid-19 
voltou a crescer em Goiâ-
nia e atingiu, nesta terça-
-feira (20/7), 86,4%. Os 
dados foram colhidos na 
plataforma de monitora-
mento do novo corona-
vírus disponibilizada pela 
Secretaria Estadual de 
Saúde de Goiás (SES-GO). 
De acordo com números 
enviados ao jornal A Reda-
ção pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Goiânia 
(SMS) no último dia 13, 
a ocupação dos leitos de 
tratamento intensivo na 
capital era de 76%.

Ao todo, são 773 lei-
tos habilitados, mas 668 
estão com pacientes in-
ternados. Quando se vê a 
disponibilidade dos leitos 
de UTI para covid-19 da 
rede estadual, em Goi-
ânia, a taxa sobe ainda 
mais e marca 89,8%. Na 
rede privada, a ocupação 
registrada nas unidades 
de saúde da capital é de 
92,8% - apenas nove va-
gas estão disponíveis.

A superintendente 
de Vigilância em Saúde 
do Estado de Goiás, Flú-
via Amorim, descartou 
qualquer ligação do au-
mento com a variante 
Delta. Segundo ela, essa 
nova crescente nos ca-
sos se atribui sobretudo 
ao comportamento da 
população. “Quando te-
mos uma queda nos ca-
sos, percebemos que as 
pessoas começam a sair, 
como se a pandemia ti-
vesse acabado. Isso aca-
ba por gerar novas infec-
ções”, explicou.

De acordo com Flúvia 
Amorim, 99% das infec-
ções registradas em Goi-
ás são da variante Gama, 
também conhecida como 
P-1. A superintendente, no 
entanto, destaca que, para 
mitigar o avanço do vírus, 
é preciso que os próprios 
municípios entendam a 
dinâmica da contaminação 
local e adote medidas para 
frear os casos.

Goiânia se prepara para o retorno 
seguro das aulas em escolas e Cmeis

Na última terça-feira 
(13) a Câmara Municipal 
de Goiânia aprovou, em 
primeira votação, o projeto 
de lei 107/2019 de autoria 
do vereador Juarez Lopes 
(PDT) que institui o progra-
ma Livraria Cidadã.

A proposta tem como 
finalidade conceder des-
conto no IPTU dos imóveis 
utilizados por livrarias que 
optarem por oferecer des-
conto permanente igual 
ou superior a 30% do valor 
dos livros para estudantes 

regularmente matricula-
dos em instituições públi-
cas e particulares do ensi-
no com sede em Goiânia.

De acordo com o vere-
ador Juarez Lopes, “é um 
projeto que vai ajudar os 
estudantes e também in-

centivar o aprendizado, 
porque com esse desconto 
haverá mais possibilidades 
da aquisição de livros”.

De acordo com infor-
mações da Câmara, o Bra-
sil ocupa a 79ª posição no 
ranking mundial do Índi-
ce de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Segundo 
um estudo realizado pelo 
Instituto Pró-livro, o bra-
sileiro tem uma média de 
leitura de 4 livros/ano e 
apenas 50% da população 
cultiva esse hábito.

“Fico muito feliz com 
mais esse passo para o 
crescimento e investimen-
to na educação dos nossos 
estudantes. Continuare-
mos trabalhando para que 
esse projeto seja aprovado 
o quanto antes e os estu-
dantes tenham acesso a 
esse benefício”, completa o 
vereador Juarez Lopes.

Agora, o texto segue 
para comissão que vai de-
bater o mérito do projeto 
e para segunda votação no 
plenário da câmara.

Câmara Municipal de Goiânia aprova programa “Livraria Cidadã”
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A Assembleia Legisla-
tiva de Goiás (Alego) 
aprovou, por una-

nimidade, nesta terça-feira 
(20), em segunda e definitiva 
votação, a criação do progra-
ma Mães de Goiás. De auto-
ria do Governo do Estado, o 
projeto de lei garante assis-
tência social e financeira às 
mulheres que tenham filhos 
com até seis anos de idade 
e que vivam em situação de 
extrema pobreza. “Estamos 
voltando a atenção para as 
crianças e os jovens, princi-
palmente os mais necessi-
tados”, comentou o gover-
nador Ronaldo Caiado em 
vídeo nas suas redes sociais.

O programa concederá 
uma transferência de renda 
mensal no valor de R$ 250 às 
mães que se encaixarem nos 
pré-requisitos. A expectati-
va é atender cerca de 95 mil 
famílias. “Sempre teremos a 
mão forte do Estado em cada 
lugar que for necessário, para 
não admitirmos as desigual-
dades regionais e darmos a 
todo cidadão que mora em 
Goiás a condição de dignida-
de”, salientou Caiado.

O tesouro estadual deve 

investir mais de R$ 219 mi-
lhões na execução da pro-
posta, via Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás, o 
Protege Goiás. Todas as fa-
mílias contempladas com o 
programa de transferência 
de renda terão direito ao 
novo benefício por meio de 
um calendário progressivo 
de inclusão, a partir do mês 
de setembro.

O programa
O Mães de Goiás nasceu 

dos estudos e debates do Go-
verno de Goiás, por meio do 
Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), com as prefeituras e in-
tegra os trabalhos do Progra-
ma Goiás Social, ação de go-
verno criada pelo governador 
Ronaldo Caiado para o enfren-
tamento às desproteções so-
ciais nos municípios goianos.

A presidente de honra da 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordenado-
ra do Gabinete de Políticas So-
ciais, primeira-dama Gracinha 
Caiado, destacou que a inicia-
tiva aprovada nesta terça-feira 
marca o início de uma nova 
fase da recuperação e prote-
ção social do Estado.

“Essa iniciativa será fun-
damental na nossa estra-

tégia de proteção e desen-
volvimento social. O Mãe 
de Goiás é um programa de 
transferência de renda, mas 
não vai ser apenas mais um 
programa compensatório. Ele 
será protetivo e focalizado na 
primeira infância, articulando 
de imediato com a educação, 
qualificação e com estraté-
gias que já estão funcionan-
do”, explica a primeira-dama.

O benefício será concedido 
às mães em situação de vulne-
rabilidade social, desde que os 
filhos com idade escolar este-
jam matriculados em alguma 
rede de ensino e com a car-
teira de vacinação atualizada. 
Para garantir a permanência, 
as mulheres devem aderir aos 
cursos de capacitação profis-
sional oferecidos, participar 
de reuniões socioeducativas, 
quando solicitado, e, caso ges-
tante, realizar todos os exa-
mes relativos ao pré-natal.

As estratégias para adesão 
ao Mães de Goiás garantem 
a segurança alimentar da fa-
mília, a partir do benefício 
financeiro e ainda condicio-
nam a manutenção do cadas-
tro a fatores que favorecem 
o acesso ao ensino infantil e 
à saúde. A identificação das 
mulheres aptas ao programa 
será realizada com apoio do 
banco de dados do Cadastro 
Único, do governo federal.

O período de permanên-
cia no Mães de Goiás será de 
12 meses. O prazo poderá ser 
prorrogado por até 36 meses, 
desde que cumpridos os com-
promissos assumidos pelos be-
neficiários no ato de adesão.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) emi-
tiu, no final da manhã desta 
terça-feira (20/7), um alerta 
de ‘perigo’ devido à baixa 
umidade relativa do ar em 
Goiás. A capital goiana e o Sul 
do Estado estão na faixa ver-
melha de alerta em relação a 
umidade. Além disso, as re-
giões Central, Leste, Norte e 

Noroeste também precisam 
redobrar os cuidados.

O aviso é feito quando a 
umidade relativa do ar varia 
entre 20% e 12%. O órgão 
salienta que durante este 
período há grandes riscos 
de incêndios florestais e à 
saúde, como doenças pul-
monares e dores de cabe-
ça. O Inmet orienta a beber 

bastante água, umidificar o 
ambiente, além de evitar ex-
posição solar nas horas mais 
quentes do dia.

Em Goiânia, a umidade do 
ar pode chegar a 22% nesta 
terça-feira (20), enquanto o 
normal é registrar 60%, de 
acordo com boletim emitido 
pela Defesa Civil, que alerta 
para redobrar a atenção com 

os cuidados à saúde durante 
este período. A temperatura 
máxima é de 28ºC.

Massa de ar polar
Desde o início da semana 

os termômetros registraram 
temperaturas mais amenas 
em todo o Estado. Em Jataí, 
no Sudoeste goiano, a tem-
peratura na manhã desta 

terça-feira (20) marcou míni-
ma de 0,2ºC.

O meteorologista André 
Amorim, gerente do Centro 
de Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas do Estado 
de Goiás (Cihmego), explica 
que essa massa de ar frio 
polar, de menor intensidade, 
ganhou força nesta terça-fei-
ra (20), mas gradativamente 

de acordo com as previsões, 
a tendência é que as tempe-
raturas se normalizem.

“Nesta quarta-feira (21) os 
termômetros ainda devem 
registrar mínimas baixas em 
algumas regiões do Estado, 
mas ao longo do dia, as tem-
peraturas vão aumentando” 
disse. “Em geral, até o final 
de semana o Estado regis

Reprodução

Inmet emite alerta por ‘perigo’ de baixa umidade do ar em todo Estado

Mães de Goiás: Mulheres com filhos de 
até 6 anos vão receber auxílio de R$ 250
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Cinco meses após a ten-
tativa malsucedida de 
uma paralisação, os 

caminhoneiros anunciam gre-
ve nacional a partir da meia-
-noite da próxima segunda-
-feira (26/7). A categoria cobra 
promessas “não cumpridas” 
pelo governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
que recebeu muitos votos dos 
motoristas de caminhão nas 
eleições de 2018.

Dentre as cobranças, estão 
a redução do preço dos com-
bustíveis, a efetivação do piso 
mínimo e a liberação de pedá-
gio para veículos sem carga.

Em fevereiro, o movi-
mento de greve não vingou 
porque entidades de classe 
próximas ao governo e cami-
nhoneiros simpatizantes de 
Bolsonaro encararam a pro-
posta como protesto políti-
co. A divisão da classe conti-
nua, mas a expectativa é que 
a adesão agora seja maior.

“Temos muitas entidades 
que na outra oportunidade 
foram contra a paralisação 
e desta vez estão a favor”, 
diz José Roberto Stringasci, 
presidente da Associação 
Nacional do Transporte no 
Brasil. “Viram que se não 

fizermos algo, a categoria 
do caminhoneiro autônomo 
será extinta.”

Pelas mensagens em 
grupos de WhatsApp, rede 
social que serve como prin-
cipal meio de mobilização da 
categoria, os organizadores 
apostam que o movimento 

será grande, pois a insatisfa-
ção dos caminhoneiros com 
o governo só aumenta.

“Tivemos uma reunião 
no dia 29 com o presidente 
da Petrobras, general Silva 
e Luna, para mostrar nossa 
preocupação com o preço 
dos combustíveis”, conta Pli-

nio Dias, presidente do Con-
selho Nacional do Transporte 
Rodoviário de Carga (CNTRC).

“O que tivemos desde en-
tão foi um novo aumento.” 
Para Dias, os motoristas não 
veem sentido na argumen-
tação do presidente Bolso-
naro, que culpa os tributos 

cobrados por governadores 
pelo aumento do preço dos 
combustíveis.

Arrependidos
“Quem manda na Pe-

trobras é o presidente, ele 
pode acabar com o preço 
de paridade internacional”, 

argumenta o presidente da 
CNTRC. “Bolsonaro disse que 
ia apoiar os caminhoneiros, 
mas nunca fez nada por nós. 
Muitos motoristas se arre-
pendem de ter apoiado ele.”

Junior Almeida, presiden-
te do Sindicato dos Trans-
portadores Autônomos de 
Carga de Ourinhos e Região, 
por sua vez, acredita que a 
paralisação não vai vingar.

“Não há união nem para 
ajudar um companheiro na 
estrada, como vão falar em 
greve?”, criticou ele, em ví-
deo publicado no Instagram.

Apoiadores do presidente 
Bolsonaro infiltrados nos gru-
pos de mensagem dos profis-
sionais enviam textos desen-
corajando a paralisação.

“A gente está calejado, já 
sabemos quem está vendido 
e quem está comprado”, ga-
rante Gilson José da Cruz, o 
Mazzaropy, diretor da Coope-
rativa de Transportadores Au-
tônomos de Carga do Brasil.

“A maior parte da cate-
goria sabe que daquilo que 
o presidente prometeu ele 
não fez nada. Tenho colegas 
que estão com o caminhão 
parado porque não têm di-
nheiro para manutenção.”

Divulgação

Divididos, caminhoneiros anunciam greve 
para cobrar governo do presidente Bolsonaro

O relatório do Banco 
Mundial “Emprego em Cri-
se: Trajetória para Melho-
res Empregos na América 
Latina Pós-covid-19” alerta 
que os efeitos da pande-
mia da covid-19 podem 
afetar, por até nove anos, 
os salários dos trabalhado-
res médios do país. 

De acordo com o docu-
mento, a crise gerada pela 
pandemia vai afetar o mer-

cado de trabalho no Brasil 
e na América Latina por um 
longo período, inclusive 
com efeito negativo sobre 
empregos e salários.

“No Brasil e no Equa-
dor, embora os trabalha-
dores com ensino superior 
não sofram os impactos 
de uma crise em termos 
salariais, e sofram apenas 
impactos de curta duração 
em matéria de emprego, 

os efeitos sobre o emprego 
e os salários do trabalha-
dor médio ainda perduram 
nove anos após o início da 
crise”, diz o relatório.

O relatório aponta que 
essa situação vai deixar ci-
catrizes, como o aumento 
no desemprego, na infor-
malidade e também redu-
ção dos salários.

“Na região da ALC [Améri-
ca Latina e Caribe], as cicatri-

zes são mais intensas para os 
trabalhadores menos qualifi-
cados, sem ensino superior”, 
diz o documento.

O documento foi divul-
gado em junho, e na manhã 
desta terça-feira (20) um 
webinário (seminário pela 
internet) com os autores 
aprofundou o diagnóstico. 
O documento também re-
comenda modificações no 
seguro-desemprego e maior 

atenção às políticas de in-
clusão de trabalhadores 
informais no mercado de 
trabalho, especialmente no 
cenário pós-pandemia.

“A crise econômica gerada 
pela pandemia da covid-19 
ressaltou a importância de re-
novar os instrumentos de pro-
teção social a fim de proteger 
a renda contra os choques ca-
nalizados por meio do merca-
do de trabalho, no Brasil e no 

mundo”, afirma o documento.
O relatório aponta que o 

seguro-desemprego acaba 
tendo um papel limitado 
na proteção social aos tra-
balhadores, “pois aqueles 
que são mais afetados pelas 
crises econômicas, como a 
causada pela pandemia, a 
exemplo dos trabalhadores 
informais e autônomos for-
mais, são inelegíveis para 
receber o benefício”.

Crise na pandemia pode afetar por nove anos salário dos brasileiros

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
-------------------------------
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 + 
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 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
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

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

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 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
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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 
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
-------------------------------
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 + 
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 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
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

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

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 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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) 3512-024

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

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

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

deserto do Texas a bordo do 
foguete New Shepard, em-
preendimento espacial de 
sua empresa Blue Origin, nes-
ta terça-feira e retornaram à 
Terra, um voo suborbital his-
tórico que marca o início de 
uma nova era no turismo es-
pacial comercial privado.

A espaçonave ligou seus 
motores BE-3 para uma de-
colagem da Plataforma de 
Lançamento Um da Blue Ori-
gin, a cerca de 20 milhas (32 
km) da cidade rural de Van 
Horn. Em uma manhã fria 
para o lançamento, o céu 
estava claro com algumas 
nuvens dispersas.

O voo do bilionário nor-
te-americano de 57 anos du-
rou cerca de 10 minutos e 20 
segundos, nove dias depois 
que o britânico Richard Bran-
son esteve a bordo do voo 
suborbital de sucesso de sua 
concorrente, a empresa de 
turismo espacial Virgin Galac-
tic, saindo do Novo México.

Depois que a cápsula se 
separou do impulsionador, a 
tripulação deve ter se desa-
fivelado por alguns minutos 
sem gravidade. Em seguida, a 

cápsula retornou à Terra com 
paraquedas, usando um sis-
tema retro-thrust de última 
geração que expeliu uma ”al-
mofada de ar” para um pou-
so suave no deserto do Texas.

Bezos fez um sinal com o 
polegar para cima, de dentro 
da cápsula, após pousar no 
solo do deserto antes de sair, 

usando um chapéu de cowboy 
e um traje de voo azul.

A missão é parte de uma 
batalha competitiva feroz 
entre a Blue Origin, de Be-
zos, e a Virgin Galactic, do 
também bilionário Branson, 
para explorar um mercado 
de turismo espacial poten-
cialmente lucrativo que o 

banco suíço UBS estima que 
valerá US$ 3 bilhões anual-
mente em uma década.

Bezos e os outros pas-
sageiros entraram em um 
veículo SUV para uma curta 
viagem até a plataforma de 
lançamento antes de subi-
rem a torre e embarcarem 
na espaçonave branca relu-

zente, com um desenho de 
pena azul na lateral. Cada 
passageiro tocou um sino 
brilhante antes de embarcar 
na cápsula da nave.

Branson chegou ao es-
paço primeiro, mas Bezos 
deva ter voado mais alto 
--62 milhas (100 km) para a 
Blue Origin em comparação 

com 53 milhas (86 km) para 
a Virgin Galactic-- no que os 
especialistas chamam de o 
primeiro voo espacial sem 
pilotos do mundo, composto 
apenas por civis. Ele repre-
senta o primeiro voo tripula-
do da Blue Origin ao espaço.

Bezos, fundador da em-
presa de comércio eletrônico 
Amazon, e seu irmão Mark 
Bezos, se juntaram a outros 
dois. A aviadora pioneira 
Wally Funk, de 82 anos, e o 
recém-formado no ensino 
médio Oliver Daemen, de 
18 anos, que juntos se tor-
naram, respectivamente, a 
pessoa mais velha e a mais 
jovem a chegar ao espaço.

O voo coincide com a data 
em que os norte-america-
nos Neil Armstrong e Edwin 
“Buzz” Aldrin se tornaram os 
primeiros humanos a andar 
sobre a Lua, em 20 de julho 
de 1969. New Shepard leva o 
nome de Alan Shepard, que 
em 1961 se tornou o primeiro 
norte-americano no espaço.

O lançamento foi teste-
munhado por membros da 
família Bezos e funcionários 
da Blue Origin, alguns espec-
tadores se reuniram ao lon-
go da rodovia antes do ama-
nhecer e aplaudiram o voo.

Reprodução

Jeff Bezos, homem mais rico do mundo, vai 
ao espaço e agradece a clientes da Amazon
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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) 3512-024

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

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

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

“Não namorei com ela, 
eu casei no outro dia”, 
Com esse cancelamento 
ninguém podia sair de 
casa. Exame vai, exame 
vem, quando você via a 
pessoa, não podia mais 
largá-la”, diz ele.

No bate-papo com 
Mauricio Meirelles no 
programaFoi Mau, desta 
segunda-feira (19/7), o 

antigo participante do De 
Férias com Ex revela ter 
trocado nudes com Anitta. 
“Mandei e mandou né”, 
declara ele, que menciona 
ainda sobre a tatuagem ín-
tima da cantora. “Se eu vi, 
não me recordo”.

Apesar de já ter en-
viado fotos sensuais, Gui 
Araújo confessa não ter 
medo  por ter receio das 
imagens caírem na inter-
net. “Não mando, porque 
eu sou muito tatuado. Se 
vazar alguma coisinha ali 
[todo mundo reconhe-
ce]. Tenho esse receio há 
muito tempo”.

A HBO revelou o pri-
meiro trailer com-
pleto de Euphoria, o 

drama adolescente estre-
lando Zendaya, Jacob Elordi 
(A Barraca do Beijo), Storm 
Reid (Uma Dobra no Tem-
po), Sydney Sweeney (Ob-
jetos Cortantes) e Maude 
Apatow (Girls). Criada por 
Sam Levinson (Assassina-
tion Nation), a série é base-
ada em uma obra israelense 
de mesmo nome.

A atriz de Homem-Ara-
nha: De Volta ao Lar e O 
Rei do Show interpreta Rue, 
uma adolescente viciada em 
drogas que navega os altos e 
baixos de amores e amizades 
adolescentes, junto aos seus 
colegas de ensino médio. 
Passando por traumas, sexo, 
redes sociais e drogas, a sé-
rie aborda como é a vida dos 
jovens em 2019.

“Toda vez que eu me 
sinto bem, eu acho que vai 
durar para sempre, mas não 
dura”, a protagonista declara 
no visualmente intrigante 

trailer. Ela também pode ser 
vista em reuniões de reabi-
litação, intensas festas e se 
aproximando profundamen-
te da nova garota que chega 
a cidade, Jules, interpretada 
por Hunter Schafer.

Vista recentemente ves-
tida de Cinderela no tapete 

rosa do Met Gala 2019, a 
atriz declarou em suas redes 
sociais que a extravagante 
roupa e performance era sua 
despedida da fase Disney, 
para dar entrada a uma nova 
etapa de sua carreira, com a 
série da HBO. Em entrevista 
a VOGUE, Zendaya comen-

tou sobre a distância entre 
séries como No Ritmo, onde 
ela deu inicio a sua carrei-
ra, e seu novo trabalho: “É 
totalmente diferente de ser 
a estrela de Agente K.C. No 
primeiro dia de filmagem, 
eu juro por Deus que estava 
aterrorizada.”

Euphoria: redes sociais, 
drogas e sexo em série teen

Gui Araujo abre o jogo so-
bre intimidades com Anitta


