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O Hot Park  foi atingido por um incêndio na tardes desta quinta-feira, dia 22. Havia clientes e funcionários no local quando uma fagulha exter-
na, segundo o parque aquático, caiu sobre o teto de um restaurante. As pessoas foram retiradas para uma área segura e não houve feridos. 

DIÁRIO DO ESTADO
Incêndio de grandes proporções atinge 
restaurante no Hot Park, em Rio Quente

TSE garante segu-
rança da urna ele-
trônica e reforça que 
aparelho é auditável  p4 p2

CBF implanta VAR nas Séries B, C e 
D do Campeonato Brasileiro de futebol
As Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro contarão com a utilização do 
árbitro de vídeo (VAR) ainda nesta temporada. Com os custos totalmente 
arcados pela CBF, a Série B utilizará a ferramenta em todas as partidas.
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 O governador Ronaldo Caiado anunciou o pagamento de progressões 
de carreira para 3.516 servidores da Secretaria da Educação durante 
apresentação do Plano de Retorno das Aulas Híbridas e do Guia de 
Implementação do Protocolo de Biossegurança e as Medidas Pedagó-
gicas para Retorno às Atividades Presenciais.

Governador vai pagar progres-
são para 3,5 mil servidores da 
educação em Goiás  p3
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O Hot Park, em Rio 
Quente, Goiás, foi 
atingido por um in-

cêndio na tardes desta quin-
ta-feira, dia 22. Havia clien-
tes e funcionários no local 
quando uma fagulha externa, 
segundo o parque aquático, 
caiu sobre o teto de um res-
taurante. As pessoas foram 
retiradas para uma área se-
gura e não houve feridos. O 
empreendimento informou, 
em nota, que abrirá na sexta-
-feira, com exceção da locali-
dade afetada pelas chamas. 
Imagens publicadas nas re-
des sociais mostram as laba-
redas, que já foram contidas.

“A única área afetada foi a 
do restaurante, que está iso-
lada”, diz o comunicado.

Ainda de acordo com o 
Hot Park, sua brigada de in-
cêndio foi acionada para con-
ter o fogo, assim como o Cor-
po de Bombeiros do estado.

A procuradora federal 
Alessandra Minakis, morado-
ra de Goiânia, estava no par-
que com a filha, de 14 anos, 
e um amigo, quando come-
çou o incêndio. Ela contou 
que foi a adolescente quem 
primeiro avistou o fogo. O 
grupo ainda não havia almo-
çado, então não chegou a se 
aproximar do foco do incên-
dio no restaurante Bertô.

“Estávamos numa piscina 
perto da Praia do Cerrado”  
disse Alessandra, cuja última 
visita ao parque havia sido 
em 2018. Assim que viu as 
chamas, o trio foi buscar in-
formações sobre para onde 
deveria ir, mas disse não ter 
encontrado apoio imediato.

“Não recebemos apoio. 
Quem estava em lugares onde 
não dava pra visualizar o in-
cêndio continuava nas pisci-
nas. Ficávamos perguntando 
o que fazer. Ainda ficamos na 

fila para pagar o consumo, 
mas informaram que deverí-
amos pedir a restituição do 
ingresso no site “completou.

Em seguida, o grupo dei-
xou o Hot Park e, devido à alta 
quantidade de clientes saindo 
ao mesmo tempo, teve difi-
culdade para pedir um carro 
por aplicativo. Eles esperaram 
disponibilidade por um moto-
rista numa área próxima ao 
parque e conseguiram voltar 
ao hotel onde estão hospeda-
dos em segurança.

“Os clientes foram orienta-
dos a evacuar o parque, por 
prevenção e seguindo os pro-
tocolos de segurança definidos 
pelo Corpo de Bombeiros”, 
acrescentou no comunicado.

Combate ao incêndio
Após o fogo atingir o restau-

rante, de acordo com a asses-
soria de imprensa do parque, 
houve a explosão de um gás.

O Hot Park reforçou que 
não há feridos e que a briga-
da de incêndio foi acionada e 

agiu rapidamente para con-
ter o fogo e evacuar a área, 
seguindo os protocolos de 
segurança. Todo o parque foi 
fechado nesta quarta-feira.

Cerca de cinco viaturas e 
20 militares estão envolvidos 
na operação de combate ao 
fogo. O Corpo de Bombeiros 
disse ainda que, às 15h16, o 
incêndio já havia sido con-
trolado, mas que as equipes 
continuavam no local traba-
lhando na extinção de pe-
quenos focos e no rescaldo.

Reprodução

As Séries B, C e D do 
Campeonato Brasileiro 
contarão com a utilização 
do árbitro de vídeo (VAR) 
ainda nesta temporada. 
Com os custos totalmente 
arcados pela CBF, a Série B 
utilizará a ferramenta em 
todas as 190 partidas do 
segundo turno do Brasi-
leirão. Já nas Séries C e D 
a implementação da tec-
nologia abrangerá as fases 
finais das duas competi-
ções, totalizando 26 e 14 
jogos, respectivamente.

A decisão da entidade 
ainda será referendada 
pelos clubes em Conselho 
Técnico para aquelas séries 
onde há esta previsão. A 
Comissão Nacional de Arbi-
tragem da CBF já está com 
a programação em anda-
mento, com a contratação 
da empresa responsável 
pela tecnologia e a progra-
mação de cursos preparató-
rios adicionais para os pro-
fissionais de arbitragem.

“Estamos tirando do 
papel uma reivindicação 
que os clubes disputantes 
dessas séries faziam há 
tempos. É mais um aper-
feiçoamento muito impor-
tante da CBF às competi-
ções nacionais. Isso trará 
mais justiça ao jogo e mais 
segurança aos árbitros. As 
Séries B, C e D mobilizam 
torcedores, comunidades, 
cidades e mereciam muito 
este investimento”, afirma 
o Presidente da CBF, Antô-
nio Carlos Nunes.

A entidade contará 
também com a utilização 
do Centro de Excelência 
da Arbitragem Brasileira 
(CEAB), no Rio de Janei-
ro, que possibilita otimi-
zar toda a operação do 
árbitro de vídeo. Ao fim 
de 2021, serão 651 jogos 
com a ferramenta em 
competições da CBF.

Incêndio de grandes proporções atinge 
Hot Park, na cidade de Rio Quente

A Prefeitura de Goiânia 
realizou a limpeza em 15 
mil bocas de lobo e 400 
poços de visita (rede de 
drenagem pluvial) duran-
te os seis primeiros meses 
de 2021. Segundo a Ge-
rência de Conservação de 
Obras de Artes e Combate 
a Erosão da Secretaria Mu-
nicipal de Infraestrutura 
Urbana (Seinfra), foram 
retirados cerca de 4 mil to-
neladas de entulho.

“Encontramos todo tipo 
de material, incluindo fo-
lhagens, latas de bebidas, 
garrafas, copos de plástico, 
sofás, roupas, brinquedos”, 
explica o titular da Sein-
fra, Fausto Sarmento. Em 
média, as equipes vistoria-

ram mais de 2.500 bocas 
de lobo por mês e entre 
janeiro e junho deste ano 
fizeram 2.482 viagens de 
caminhão pipa para auxi-
liar o serviço. Com relação 

a bueiros e pontes, quase 
500 foram limpos no mes-
mo período.

Apenas no mês de ju-
nho, os trabalhos chegaram 
a 65 bairros de Goiânia. 

Entre os bairros atendidos 
em junho estão o Faiçal-
ville, Aeroporto, Capuava, 
Conjunto Vera Cruz, Jardim 
América, Jardim Goiás, Par-
que Atheneu, Setor Bueno, 
Campinas e Central.

As medidas preventivas 
foram iniciadas logo no iní-
cio da gestão do prefeito 
Rogério Cruz para garantir 
que o sistema de drena-
gem em Goiânia funcione 
bem. Diariamente é feita 
a recuperação de bocas 
de lobo, contenção de 
erosões provocadas pelas 
chuvas e construção de no-
vas galerias pluviais para 
que a cidade sinta cada vez 
menos os impactos causa-
dos por temporais.

A população pode so-
licitar os serviços da Sein-
fra através do aplicativo 
Prefeitura 24h e/ou entrar 
em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Cida-
dão, pelos telefones 3524-
8363/3524-8373 e What-
sApp 9-8493-7229.

“Pedimos o apoio da co-
munidade para nos ajudar 
a deixar a cidade mais lim-
pa, mais bonita e saudável 
com cada um fazendo a sua 
parte e destinando correta-
mente os resíduos sólidos. 
A Seinfra trabalha quase 24 
horas por dia com esse ser-
viço, seja de forma manual 
ou com caminhão hidrojato 
e CDL (que suga água suja)”, 
afirma Fausto Sarmento.

Prefeitura remove 4 mil toneladas de entulho em bocas de lobo
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O governador Ronaldo 
Caiado anunciou o 
pagamento de pro-

gressões de carreira para 
3.516 servidores da Secretaria 
da Educação durante apresen-
tação do Plano de Retorno das 
Aulas Híbridas e do Guia de 
Implementação do Protocolo 
de Biossegurança e as Medi-
das Pedagógicas para Retorno 
às Atividades Presenciais.

São 891 beneficiados com 
a progressão vertical; 2.285 
servidores do magistério e 
340 administrativos terão 
a progressão horizontal. 
Esses benefícios represen-
tam um investimento de R$ 
1.023.294,52 por mês, pagos 
com recursos do Estado.

“Como eu prometi, todo 
centavo economizado pela 
secretaria eu vou repor 
100% na Educação. Hoje, 
vocês têm a progressão ga-
rantida pelo governador 
Ronaldo Caiado em todos 
os cursos que vocês vierem 
fazer”, assegurou Caiado. 
Em contrapartida, pediu aos 
educadores que se dedi-
quem a cursos de mestrado, 
doutorado e pós-doutorado.

No caso da progressão 
vertical, o reajuste varia de 
12,75% a 19,78%. Os acrés-
cimos significam um impac-
to mensal de R$ 637.602,31, 
na progressão vertical; R$ 
298.678,29 em progressão 
horizontal magistério e R$ 

87.013,92 na progressão ho-
rizontal administrativo.

Para servidores com o car-
go P-III, letra A, que forem 
para o P-IV, a diferença na 
progressão vertical será de 
R$ 425,76 na remuneração. 
“Hoje é dia não de falar quan-

to tempo demorou, mas de 
dizer que acabou a espera”, 
saudou a servidora da Seduc, 
Priscila Quintanilha.

O benefício é fruto de 
uma luta da atual gestão 
para recompensar o mérito 
daqueles que foram direta-

mente responsáveis pela pri-
meira colocação do Estado 
no Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb).

As últimas progressões 
(vertical e horizontal) concedi-
das à categoria foram em abril 
de 2017 e abril de 2018. “Sei 

a importância da progressão, 
porque ela nos incentiva a 
estudar”, afirmou a secretária 
da Educação (Seduc), Fátima 
Gavioli. “Ou você almoça, ou 
tira xerox. Essa é a realidade 
dos professores no Brasil, mas 
não pode ser a de Goiás, por-
que nós somos primeiro lugar 
em tudo”, adicionou.

“Esses depoimentos hoje 
nos fazem dizer que estamos 
no caminho certo”, afirmou o 
representante da Assembleia 
Legislativa de Goiás, o depu-
tado Vinícius Cerqueira. “Tal-
vez aqui hoje o senhor esteja 
fazendo um dos grandes mo-
mentos da sua administração, 
que é reconhecer e valorizar 
nossos profissionais da Edu-
cação”, disse o presidente da 
Associação Goiana de Municí-
pios (AGM) e prefeito de Goia-
nira, Carlão da Fox. Represen-
tante da Federação Goiana 
de Municípios, o prefeito de 
Bonfinópolis, Kelton Pinheiro, 
disse que não poderia estar 
em um dia mais feliz. “Sou 
professor P-IV da rede estadu-
al e tenho um carinho muito 
grande com a Educação, como 
o governador também tem.”

Goiás está em destaque 
em estudo divulgado, nesta 
quarta-feira (21/07), na re-
vista The Lancet, uma das 
mais prestigiadas publica-
ções científicas do mundo. 
O trabalho foi realizado em 
parceria com instituições de 
diferentes países e contou 
com a participação da Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG) e do Hospital de Cam-
panha para Enfrentamento 

do Coronavírus (HCamp) de 
Goiânia, unidade de saúde 
do Governo de Goiás.

No Brasil, o trabalho foi 
coordenado pelo Hospital 
Albert Einsten e teve a parti-
cipação de vários centros de 
pesquisa. O estudo avaliou 
pessoas hospitalizadas com 
a Covid-19 e que apresenta-
vam, pelo menos, um fator 
de risco. Os pesquisadores 
avaliaram a utilização de um 

medicamento nos pacientes, 
com o objetivo de preservar 
a função renal.

A iniciativa mostra o com-
promisso das instituições do 
Estado e dos pesquisadores 
goianos com a ciência e com 
a busca por melhorias que 
possam impactar positiva-
mente a vida do cidadão. O 
HCamp de Goiânia, hospital 
referência para assistência de 
casos de Covid-19, foi classi-

ficado como a segunda uni-
dade com maior participação 
de pacientes, contribuindo 
com a inclusão de dados para 
avaliação dos cientistas. Ao 
todo, 10% dos casos analisa-
dos no Brasil foram de pesso-
as internadas no hospital.

“É desse jeito que a gente 
governa, sempre com a ciên-
cia ao nosso lado em busca 
do melhor para as pesso-
as”, ressaltou o governador 

Ronaldo Caiado. Ele deixou 
um agradecimento especial 
à equipe da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO), do HCamp Goiânia 
e da Liga de Hipertensão Ar-
terial da UFG.

Já o secretário de Estado 
da Saúde de Goiás, Ismael 
Alexandrino, ressaltou que 
a ciência é objetiva. “A ges-
tão tem subjetividades. Mas 
fazer gestão apoiando-se na 

ciência é um caminho que di-
minui erros”. Ainda segundo o 
titular da SES-GO, com iniciati-
vas assim é possível construir 
políticas públicas de saúde 
com sensatez, responsabili-
dade e, sobretudo, com efi-
ciência. “Tudo isso contribui 
para o fortalecimento do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
E é assim que vamos forta-
lecendo a saúde em Goiás”, 
pontuou Alexandrino.

Reprodução

Estudo sobre Covid-19 publicado em revista destaca Goiás para o mundo

Governador vai pagar progressão para 3,5 
mil servidores da educação em Goiás
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Pelo menos 2,2 milhões 
de mulheres chefes de 
família foram cortadas 

do auxílio emergencial ou 
não estão mais recebendo a 
maior parcela do benefício, 
de R$ 375, em 2021.

Para chegar a esse dado, 
o Metrópoles subtraiu o nú-
mero de beneficiárias que 
receberam ao menos uma 
parcela de R$ 1,2 mil no ano 
passado com o daquelas con-
sideradas elegíveis, também 
como mães solo, para o auxí-
lio emergencial deste ano. Os 
dados foram obtidos com o 
Ministério da Cidadania.

Em 2020, o governo fede-
ral pagou a primeira parcela, 
de R$ 1,2 mil, a 10,833 mi-
lhões de brasileiras que cui-
davam, sozinhas, da família.

Agora, em 2021, 8,576 
milhões receberam o benefí-
cio no valor de R$ 375. Trata-
-se de uma queda, portanto, 
de 21% no período. Nem 
todas, porém, foram cor-
tadas necessariamente em 
2021, pois o governo realiza 
um pente-fino mensalmente 
para evitar fraudes.

Em contrapartida, re-
latos de mães solo, em 

redes sociais e em grupos 
de apoio, apontam que os 
cortes se intensificaram ao 
longo dos últimos meses, 
sobretudo em junho.

Apesar de 8,576 milhões 
de mães chefes de família 
terem sido consideradas ele-
gíveis para o recebimento da 
primeira parcela de R$ 375, 

o Ministério da Cidadania 
reanalisa os dados todos 
os meses, fazendo com que 
brasileiras deixem de rece-
ber as cotas seguintes.

Isso aconteceu com a au-
tônoma Katly Rocha, de 30 
anos. Morando somente com 
o filho, de 8 anos, em Belo 
Horizonte, ela recebeu duas 

parcelas em 2021, mas foi 
bloqueada no último mês.

“No ano passado, recebi 
todas as parcelas, incluindo 
a extensão. Neste ano, recebi 
as duas primeiras, mas a ter-
ceira e a quarta estão bloque-
adas. E não consegui contes-
tar nenhuma das duas”.

“Até então, estava me 

virando com o dinheiro do 
auxílio. Agora tenho recebi-
do ajuda da minha mãe. São 
dois meses sem resposta. 
Dá um certo desespero es-
tar presa em casa, não ter 
de onde tirar dinheiro, ver 
seu direito sendo bloqueado 
sem ter a oportunidade de 
fazer algo; contas acumulan-

do, medicação precisando 
estar em dia”, prossegue.

“Esses bloqueios não ti-
veram clareza nos motivos e 
boa parte [das beneficiadas] 
sequer teve a oportunidade 
de contestar, pois, no auxí-
lio emergencial 2021, o Mi-
nistério da Cidadania criou 
bloqueios que não permi-
tem a contestação”, explica 
o jornalista Leonardo Capra-
ra, do Canal Consulta Públi-
ca. Ele tem ajudado famílias 
a receberem créditos do au-
xílio emergencial.

O Ministério da Cidada-
nia informou que entre a 
primeira e a terceira parce-
las de pagamento do auxílio 
emergencial 2021, foram 
cancelados ou bloqueados 
nos processos de revisão re-
alizados mensalmente 4,4% 
dos benefícios para mães 
monoparentais.

A Rede Brasileira de Renda 
Básica (RBRB) enviou um ofí-
cio à pasta federal, na terça-
-feira (20/7), cobrando medi-
das do órgão em relação às 
mães solo. A associação lista 
mais de 1,1 mil mulheres que 
tiveram o benefício negado, 
em 10 casos diferentes.

Divulgação

Mães solo estão sem auxílio emergencial 
há 3 semanas; Governo Federal não explica

O sistema eletrônico de 
votação passou a ser utilizado 
no Brasil em 1996. Desde en-
tão, jamais houve comprova-
ção de fraude, de acordo com 
o Tribunal Superior Eleitoral. 
Além disso, apesar de não 
imprimirem votos individu-
ais, as urnas podem ser audi-
tadas através da emissão do 
boletim de urna. Em entrevis-
ta à AFP, Mário Gazziro, dou-
tor em Física Computacional 
pela USP, confirmou que os 

boletins de urna colocados 
nas seções são ‘”facilmente 
fiscalizados pelos eleitores de 
hoje com celulares”.

A ideia pode até parecer 
consistente, mas, na práti-
ca, não é tão simples assim. 
Com as cédulas dos números 
digitados pelo eleitorado, se-
ria muito mais fácil quebrar 
o sigilo do voto, uma vez que 
bastaria apenas combinar 
uma sequência específica 
para saber em quem cada 

eleitora ou eleitor votou.
De acordo com informa-

ções do TSE, no cenário do 
voto impresso, os papéis se-
riam depositados em uma 
urna lacrada, sem qualquer 
contato com o eleitor. Mas, em 
caso de necessidade, os votos 
precisariam ser manipulados 
por outras pessoas para fazer 
a recontagem, abrindo espaço 
para eventuais fraudes.

O que poucos sabem 
é que a urna eletrônica já 

possibilita a auditoria da to-
talização. Ao término da vo-
tação, o equipamento impri-
me o Boletim de Urna (BU), 
um relatório detalhado com 
todos os votos digitados no 
aparelho. Esse documento 
é colado na porta da seção 
eleitoral para conferência 
dos eleitores, que podem 
comparar o BU apurado de 
forma eletrônica e divulgado 
no site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

TSE garante segurança da urna eletrônica e reforça que aparelho é auditável



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 10/10 preta 2.4 flex 
executive pneus pp:8438-
7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

NISSAN FRON-
TIER 09/10 prata 2.5 
le dieR$61.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880-
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880-
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

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
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656-
------------------------------
ST. MARISTA Aparta
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

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

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br

-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
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, 
cia em lidar com publi-
co, 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 
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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Suzy Cortez decidiu se-
guiu os passos de Anitta e 
resolveu fazer uma tatuagem 
íntima no ânus após ser de-
safiada por tatuador, nesta 
terça-feira (20), a modelo, 
que é considerada pelos fãs 
como a nova Andressa Ura-
ch, realizou o procedimento 
para pagar sua promessa 
pela vitória da seleção argen-
tina na Copa América 2021.

“Eu acredito que quan-
do Messi souber, com cer-
teza vai querer ver a tatua-
gem, mas com muito medo 
da ciumenta da Antonella 
Roccuzzo, mulher do joga-
dor”, alfinetou Suzy em en-
trevista ao Notícias da TV.

A tatuagem foi realizada 
em um estúdio localizado em 

Moema, bairro nobre de São 
Paulo (SP). Segundo a mode-
lo, o desenho foi feito para 
marcar a vitória da Argentina.

“Ia fazer no bumbum, 
aí o tatuador me desafiou, 
pois ele duvidava que to-
paria fazer a tatuagem mais 
radical da carreira dele. Pelo 
Messi, vale qualquer desa-
fio. Amei o resultado, que 
todos podem ver na minha 
página no OnlyFans”.

A musa do clube espa-
nhol também falou que a  
tatuagem foi “muito tran-
quila”.  Poís ja tinha o rosto 
do jogador tatuado na viri-
lha, o nome dele e o escudo 
do Barcelona, a miss tam-
bem confessou que sentiu 
um pouquinho de dor.

O Detonautas Roque 
Clube vem lançando 
desde 2020 singles 

que são crônicas do que 
acontece no Brasil. E, no 
dia 23 de julho, esses oito 
singles serão reunidos ao 
lado de três músicas inéditas 
(‘Clareiras’, ‘Bandeira do Bra-
sil’ e ‘Carta ao futuro’ versão 
acústica) para formar o ‘Ál-
bum Laranja’, o sétimo disco 
de estúdio da banda, que 
conta com participações de 
Gabriel O Pensador e Gigan-
te no Mic, e traz  críticas ao 
governo de Jair Bolsonaro.

 O videoclipe da música 
‘Carta ao futuro’ é uma ani-
mação que conta, de ma-
neira lúdica, o sentimento 
dos brasileiros diante do 
obscurantismo negacionista 
que tomou conta do país. O 
desastre na gestão da saúde 
em plena pandemia, as ale-
gorias fascistas e as tentati-
vas de golpear e enfraquecer 
a democracia são retratadas 
e simbolizadas por zumbis 
que aterrorizam Brasília, 
acompanhados de um forte 
aparato repressivo e seitas 
obscurantistas.

Já ‘Micheque’ chega com 
tom bem humorado e faz 
contundente sátira sobre o 
episódio do envolvimento de 
Michelle Bolsonaro com os R$ 
89 mil em cheques deposita-
dos por Fabrício Queiroz na 
conta da primeira-dama. No-
tícia amplamente divulgada e 
também satirizada nas redes 
sociais de todo o País, “Mi-
cheque” conta com a partici-
pação do ator Marcelo Adnet, 
com áudio de uma imitação 

do humorista com uma fala 
do Presidente Jair Bolsonaro. 
Enquanto ‘Bandeira brasileira’ 
mostra uma mistura de rock 
com ritmos nacionais.

Como, felizmente, nem 
tudo são trevas, também há 
espaço para o otimismo no 
´Álbum Laranja’. ‘Fica bem’ 
é, nas palavras de Tico San-
ta Cruz, “uma música que 
fiz no início da quarentena. 
Cheguei a postar nas redes 
sociais uma versão violão e 

voz, no mesmo dia em que 
criei. As pessoas gostaram 
tanto que resolvemos gra-
var com a banda completa. 
Emociona, arrepia e faz cho-
rar de alegria.” O  ‘Álbum 
Laranja’ procura mostrar 
o turbilhão ao qual o povo 
brasileiro está sendo sub-
metido há algum tempo 
com contundência, humor 
e uma pitada de otimismo. 
Tudo isso ao som do rock vi-
goroso dos Detonautas.

Detonautas lança o “Álbum Laranja” 
com críticas ao governo Bolsonaro

Suzy Cortez faz tatuagem 
anal para homenagear Messi


