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A Polícia Civil concluiu as investigações relacionadas à rede de apoio dada ao fugitivo Lázaro Barbosa Sousa, de 32 anos, durante a emprei-
tada criminosa na região de Cocalzinho de Goiás. Os 13 inquéritos policiais instaurados foram concluídos e remetidos ao Poder Judiciário. 

DIÁRIO DO ESTADO
Caso Lázaro: Polícia Civil indicia cinco 
pessoas suspeitas de auxiliar na fuga

Yasmin Brunet se re-
volta e diz que Medi-
na ”foi roubado na 
cara dura”  p8 p3

“Vamos cuidar do emprego, da saú-
de, da segurança” anunciou Caiado 
O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou projeto de lei que auto-
riza a transferência, por parte do Governo de Goiás, de uma área total 
de 175 hectares da Plataforma Logística Multimodal de Anápolis.

p3

O governo federal prepara decreto para limitar a exclusão de con-
teúdos das redes sociais e engessar decisões de empresas como 
Youtube, Twitter, Facebook e Instagram. O texto impede que as 
companhias retirem informações do ar somente por julgarem que as 
próprias políticas foram violadas pelos usuários.

Bolsonaro prepara decreto 
para limitar retirada de posts 
e perfis das redes sociais  p4

p8
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Com o objetivo de ga-
rantir a segurança dos 
profissionais da Secre-

taria Municipal de Educação 
(SME) e de toda a comuni-
dade escolar, a Prefeitura de 
Goiânia vai adotar a testagem 
ampliada de antígeno para 
Covid-19 para todos os servi-
dores que atuam nas unida-
des de ensino. Com previsão 
de retorno das aulas presen-
ciais em um formato híbrido 
e escalonado, o município já 
programou as primeiras tes-
tagens para os dias 17, 19, 24, 
26 e 31 de agosto.

A estratégia está alinha-
da com os critérios preconi-
zados pelos especialistas e 
órgãos internacionais e foi 
definida nesta terça-feira 
(27/07), em uma reunião en-
tre o titular da SME, Welling-
ton Bessa; o secretário Mu-
nicipal de Saúde, Durval 
Ferreira; e a secretária exe-
cutiva Luana Ribeiro. 

Para o secretário Welling-
ton Bessa, as testagens 
ampliadas serão realizadas 
semanalmente nas Coorde-
nadorias Regionais de Edu-
cação, unidades situadas nos 
seguintes bairros: Cidade 
Jardim, Setor Leste Univer-
sitário, Setor Sudoeste, Urias 
Magalhães e Nova Suíça. “É 
determinação do prefeito 
Rogério Cruz garantir um 
retorno seguro para nossos 
profissionais e toda a co-
munidade escolar. Por isso, 

adotamos a testagem am-
pliada como critério tanto 
para possíveis diagnósticos 
e como método para pensar 
as estratégias adicionais na 
volta às aulas”, afirma.

Ao todo, conforme anun-
ciado pelo secretário Durval 
Pedroso, serão disponibiliza-
dos mil testes para cada re-
gional. “Nossas equipes vão 
testar as comunidades esco-
lares às terças e quintas-fei-
ras e, assim, teremos como 
identificar as pessoas assin-
tomáticas, colocá-las em iso-
lamento e, com isso, quebrar 

a cadeia de transmissão do 
novo coronavírus”, frisou.

Segurança
Em Goiânia, as instituições 

devem abrir as salas de aula 
em um modelo híbrido, com 
50% de capacidade. Antes in-
tegrais, os Cmeis funcionarão 
nos turnos matutino e vesper-
tino. Já os alunos do 1º ao 5º 
ano farão revezamento diário. 
No ensino fundamental, o re-
vezamento será semanal. Nos 
três níveis, o retorno se dará 
com aulas presenciais e com o 
envio de atividades para casa. 

Os pais e responsáveis terão 
a opção de escolher também 
apenas pelo ensino remoto.

Além da capacidade redu-
zida de atendimento, da en-
trega de kits de higienização 
para todas as unidades e dos 
protocolos de biossegurança 
que incluem marcações e dis-
tanciamento e espaçamento 
seguro entre os educandos, 
a SME destinou, de forma 
descentralizada, quase R$ 2 
milhões para as instituições 
de ensino para a aquisição 
de Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs). Dentre 

os itens que estão sendo ad-
quiridos pelos gestores das 
instituições estão calçados, 
óculos de proteção, luvas de 
látex, térmica e descartáveis, 
máscaras descartáveis (PFF-
1), aventais de PVC, toucas, 
tapetes sanitizantes, termô-
metros digitais e viseiras.

Ainda de acordo com 
Wellington Bessa, o Plano de 
Retomada foi elaborado em 
parceria com os profissionais 
da Educação, com entidades 
e sindicatos representativos 
dos servidores públicos e 
toda a comunidade escolar. 

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
vai intensificar o trabalho 
de conscientização sobre a 
importância da coleta sele-
tiva, começando por suas 
secretarias. A ideia é que 
cada servidor seja um mul-
tiplicador e ajude a propa-
gar a necessidade de sepa-
ração e destinação correta 
dos resíduos. A primeira 
pasta a receber o projeto 
será a Companhia de Ur-
banização de Goiânia (Co-
murg), com ações na sede 
principal e nos 47 pontos 
de apoio da companhia.

A comunidade já parti-
cipa da coleta seletiva se-
parando seus resíduos que 
são recolhidos pela coleta 
seletiva em dias determi-
nados e, agora, contará 
com um facilitador que são 
os pontos de apoio espa-
lhados pela cidade. Serão 
46 pontos de entrega vo-
luntária (PEV) com instru-
ções para separar o resíduo 
e para o descarte. Tudo o 
que for arrecadado é des-
tinado às cooperativas e 
associações de catadores 
vinculadas ao Programa 
Goiânia Coleta Seletiva 
(PGCS), que envolve cerca 
de 200 famílias que sobre-
vivem desta renda.

Comparada a outros 
municípios do país, Goiâ-
nia ocupa lugar de desta-
que no cenário nacional 
em relação à coleta sele-
tiva. Segundo pesquisa 
realizada pela Associação 
Brasileira de Empresas de 
Limpeza Pública e Resí-
duos Especiais (Abrelpe), 
apenas 73% dos municí-
pios possuem iniciativas 
de coleta seletiva.

A Prefeitura de Goi-
ânia trabalha para estar 
alinhada à Lei n.º 12.305, 
que institui a Política Na-
cional de Resíduos Sóli-
dos, com o objetivo não 
apenas de eliminar for-
mas inadequadas de des-
tinação final de resíduos, 
mas, também, formar 
seus colaboradores para 
a conscientização, prática 
de conservação e preser-
vação do meio ambiente.

Profissionais da educação passam por 
testagem ampliada para retorno das aulas 

O Instituto de Assistência 
à Saúde dos Servidores Mu-
nicipais (IMAS) passa a aten-
der por meio do sistema de 
regulação e controle e não 
mais por cotas, como ocorria 
desde a implantação do ins-
tituto. A medida, de acordo 
com o presidente do órgão, 
Júnior Café, visa melhorar o 
atendimento ao usuário.

“No sistema de cotas, o 
credenciado tinha um va-
lor estipulado para aten-
dimento por mês aos be-
neficiários e quando este 
valor era utilizado em sua 
totalidade o credenciado 

não podia atender mais os 
usuários até o mês seguin-
te e isso acabava gerando 
um conflito na administra-
ção das cotas”, explica o 
presidente.

“O novo sistema é um 
controle de tudo aquilo que 
é feito pelo nosso segura-
do junto ao credenciado 
e junto ao IMAS e na me-
dida que foi estabelecido 

um valor ao prestador para 
atendimento por mês e o 
prestador verifica que foi 
consumido um percentual 
desse consumo em atendi-
mentos, ele entra em con-
tato com o IMAS e solicita 
um reajuste, desde que jus-
tifique que há uma deman-
da maior para ser atendida 
durante aquele mês, e nós 
do IMAS fazemos este rea-
juste no mesmo momento 
para o prestador. Isso é feito 
diariamente, diferente do 
sistema de cotas, em que o 
prestador que usou o valor 
repassado antes do término 

do mês não podia atender 
mais o beneficiário, ressal-
tando que os atendimentos 
de urgência e emergência 
não precisam de ajustes 
e reajustes, os prestado-
res são obrigados a aten-
der conforme a resolução 
00422016/imas”, pontua.

Júnior Café afirma ainda 
que todos os prestadores 
foram comunicados via sis-
tema e em alguns casos fo-
ram chamados para reuni-
ões, quando foi repassada 
a cada um deles a mudança 
de sistema de cotas para 
controle e regulação.

IMAS adota atendimento por sistema de regulação e controle
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O governador Ronal-
do Caiado (DEM) 
sancionou, nesta 

terça-feira (27) projeto de 
lei que autoriza a transferên-
cia, por parte do Governo 
de Goiás, de uma área total 
de 175 hectares da Platafor-
ma Logística Multimodal de 
Anápolis para a Companhia 
de Desenvolvimento Eco-
nômico de Goiás (Codego). 
Também assinou termo de 
assentamento para a expan-
são de quatro empresas no 
Distrito Agroindustrial de 
Anápolis (Daia), com inves-
timento privado de R$ 56,4 
milhões, e autorizou instala-
ção de uma agência da Em-
presa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Correios).

O terreno repassado à 
gestão da Codego, que é 
responsável pelos distritos 
industriais do Estado, conta 
com 1.163.427,17 metros 
quadrados. A expectativa é 
de que sejam criados 108 
módulos industriais e cinco 
mil novos empregos diretos 

com o repasse. “Quando as 
pessoas me perguntam so-
bre qual a grande obra que 
terei na gestão, digo que é 
uma só: cuidar das pessoas, 
esse é o meu objetivo de 
vida”, resume Caiado.

“Vamos cuidar do empre-
go, da saúde, da segurança, 
das pessoas vulneráveis, cui-
dar para que Goiás seja um 
Estado visto nacionalmente 
como referência de boas obras 
e ações, e não notícia em pá-

ginas policiais”, destacou o 
governador. Para Caiado, “os 
empresários, quando chegam 
em Anápolis, muitas vezes vin-
dos de outros Estados e até 
mesmo de fora do Brasil, se 
sentem bem acolhidos”.

Correios
No evento, o governador 

concedeu, ainda, a anuên-
cia para a instalação de uma 
agência empresarial da Em-
presa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (Correios), no 

Daia. Ela será a segunda no 
País a funcionar dentro de 
um distrito industrial, assim 
como já ocorre em Água 
Branca, São Paulo. A estru-
tura terá 1.100 metros qua-
drados de área construída, 
estacionamento de veículos 
e espaço para carga e des-
carga de encomendas.

“Hoje, entre todas as 
festividades pelo aniver-
sário de Anápolis, gover-
nador, o senhor traz um 
presente esperado há dé-
cadas”, disse o vice-pre-
feito de Anápolis, Márcio 
Cândido, representando o 
prefeito, Roberto Naves, ao 
lembrar os 114 anos que 
o município celebra em 
31 de julho. “Essa medida 
rompeu as fronteiras de 
Anápolis e de Goiás, por-
que aqui serão instaladas 
empresas vindas das várias 
partes do Brasil que trarão 
salário e dignidade às vidas 
não apenas de anapolinos, 
mas de vários outros esta-
dos”, destacou.

A Polícia Civil concluiu as 
investigações relacionadas à 
rede de apoio dada ao fugiti-
vo Lázaro Barbosa Sousa, de 
32 anos, durante a emprei-
tada criminosa na região de 
Cocalzinho de Goiás. Os 13 
inquéritos policiais instaura-
dos foram concluídos e re-
metidos ao Poder Judiciário. 
Ao todo, cinco pessoas foram 
indicadas por favorecimento 
pessoal na fuga do foragido. 
Entre elas, um fazendeiro da 
cidade, o caseiro da proprie-
dade rural, a então esposa de 
Lázaro, a ex-companheira e a 

ex-sogra do indivíduo.
“Os elementos de prova 

colhidos no bojo do inqué-
rito indicaram que eles, de 
fato, prestaram auxílio para 
que Lázaro não fosse captu-
rado pelas forças policiais, 
prestando informações, 
dando guarita – inclusive ali-
mentação, levando o fugitivo 
para esconderijos e, sobre-
tudo, iriam propiciar a fuga 
definitiva dele, que foi impe-
dida pela captura”, pontuou 
o titular da 17ª Delegacia Re-
gional da Polícia Civil de Goi-
ás, delegado Cléber Martins.

Um dos principais alvos 
do trabalho investigativo foi 
Elmi Caetano Evangelista, de 
73 anos, preso no dia 24 de 
junho, no distrito de Girassol. 
Segundo a apuração, o fazen-
deiro teria auxiliado o fugiti-
vo, dando abrigo e comida. 
Teria ainda proibido que a 
força-tarefa entrasse em sua 
propriedade para a realização 
de buscas. Além do auxílio na 
fuga de Lázaro, ele foi ainda 
autuado em flagrante e indi-
ciado por posse irregular de 
duas armas de fogo.

Com relação às mulheres, 

a Polícia Civil concluiu que as 
três tiveram contato com o 
fugitivo durante a persegui-
ção e não o denunciaram. 
Elas foram indiciadas pelo cri-
me previsto no artigo 348 do 
Código Penal, que qualifica 
como crime o auxílio a sus-
peito para que fuja de ação 
policial. Se condenadas, po-
dem pegar de um a seis me-
ses de prisão e multa. “Ainda 
está sendo apurada [a parti-
cipação] de outras pessoas. 
Nada impede que, surgindo 
provas, sejam instaurados 
devidos procedimentos”, re-

forçou o delegado.
A operação de captura 

a Lázaro Barbosa durou 15 
dias e mobilizou mais de 270 
agentes de Goiás, Distrito Fe-
deral e das forças de seguran-
ça federais. A força-tarefa, co-
ordenada pela Secretaria de 
Estado da Segurança Pública 
de Goiás (SSP-GO), trabalhou 
de forma ininterrupta nas re-
giões de Cocalzinho de Goiás 
e Águas Lindas, à procura do 
criminoso. Foram utilizadas 
dezenas de viaturas, quatro 
helicópteros e cerca de 10 
drones. O suspeito foi captu-

rado dia 28 de junho.
De acordo com o titular 

da SSP-GO, Rodney Miranda, 
a Polícia Civil avalia agora vai 
solicitar à Justiça o seques-
tro da propriedade rural 
do fazendeiro denunciado. 
“Nós estamos estudando 
[essa possibilidade] para 
que, com a futura venda 
dessa propriedade, possa-
mos amortizar o gasto feito 
para a captura dele [Lázaro], 
visto que, ao escondê-lo lá, 
ele atrasou em pelo menos 
uma semana a operação”, 
informou o chefe da pasta.

Reprodução

Caso Lázaro: Polícia Civil indicia cinco pessoas suspeitas de auxiliar na fuga

“Vamos cuidar do emprego, da saúde, da segurança” 
anunciou Ronaldo Caiado ao ampliar área do DAIA 
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O governo federal pre-
para decreto para 
limitar a exclusão de 

conteúdos das redes sociais 
e engessar decisões de em-
presas como Youtube, Twit-
ter, Facebook e Instagram. 
O texto impede que as com-
panhias retirem informações 
do ar somente por julgarem 
que as próprias políticas fo-
ram violadas pelos usuários.

O decreto planejado tam-
bém determina que publica-
ções só devem ser apagadas 
por decisão da Justiça. As ex-
ceções seriam violações ao 
ECA (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), pedidos do 
próprio usuário ou de tercei-
ros, além de casos que confi-
guram alguns crimes.

Publicações do presiden-
te Jair Bolsonaro e de seus 
apoiadores foram excluídas 
das redes sociais durante a 
pandemia da Covid-19 por 
desinformar sobre a doença. 
Em abril deste ano, o Twitter 
colocou um aviso de publi-
cação “enganosa” em crítica 
do deputado Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP) ao lockdown.

Pela proposta em análi-
se no governo, a exclusão 

de contas das redes sociais 
também dependeria de de-
cisão judicial. Neste caso, 
há brechas, por exemplo, 
para apagar perfis falsos ou 
inadimplentes.

O decreto ainda prevê 
dar mais poderes ao secre-
tário de Cultura, Mario Frias, 
pois uma pasta subordinada 
a ele deverá fiscalizar as em-
presas. O texto foi escrito na 
secretaria de Frias e recebeu 

aval da consultoria jurídica 
do Ministério do Turismo, 
que abriga a Cultura.

As regras em discussão 
impedem que, sem ordem 
da Justiça, os “serviços de meio 
de pagamento” apaguem ou 
limitem contas mantidas em 
seus aplicativos.

Na leitura de especialistas 
consultados pela Folha, esta 
regra atinge campanhas —
como as defendidas pelo gru-

po Sleeping Giants— de des-
monetização de contas que 
promovem discursos de ódio.

Bolsonaro confirmou, em 
discurso no último dia 5, que 
o governo prepara o decre-
to. Segundo o presidente, 
a ideia é dar “liberdade” ao 
usuário e punir quem des-
respeitar as novas regras.

“A minha rede social talvez 
seja aquela que mais interage 
em todo o mundo. Somos 

cerceados, muitos que me 
apoiam são cerceados. Es-
tamos na iminência de um 
decreto para regulamentar o 
Marco Civil da Internet, dan-
do liberdade e punições para 
quem porventura não respei-
te isso”, afirmou Bolsonaro, 
em evento no Planalto.

O texto traz uma série de 
exceções que permitiriam a 
exclusão de conteúdos mes-
mo sem ordem da Justiça, 

como nos casos de “prática 
ou ensino” do uso de tec-
nologias “com o objetivo 
de roubar credenciais, inva-
dir sistemas, comprometer 
dados pessoais ou causar 
danos sérios aos outros, ou 
ações contra a segurança 
pública, defesa nacional ou 
segurança do Estado”.

Há também brecha para 
apagar publicações a pedido 
de terceiro “quando constituir 
violação de sua imagem, pri-
vacidade ou direito autoral”.

A consultoria jurídica do 
Turismo sugeriu que as mu-
danças fossem feitas por 
meio de medida provisória 
ou projeto de lei, para evitar 
contestações na Justiça.  

Para advogados consulta-
dos pela Folha, o decreto é 
ilegal e inconstitucional. “O 
decreto restringe a liber-
dade das empresas de ge-
rir seus ambientes online. 
Vai assoberbar o Judiciário 
com casos triviais”, afirma 
o professor de direito da 
Uerj (Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro) e 
diretor do ITS (Instituto de 
Tecnologia e Sociedade), 
Carlos Affonso Souza.

Divulgação

Bolsonaro prepara decreto para limitar 
retirada de posts e perfis das redes sociais

A trágica marca de 500 mil 
mortes pela Covid foi atingida 
há 37 dias, em 19 de junho. 
Desde então, uma das mu-
danças mais profundas, foi a 
expansão da variante delta 
pela Europa -inclusive em 
países com vacinação avan-
çada-, EUA e outros países. A 
variante, que colocou o resto 
do mundo em alerta, já foi 
detectada também no Brasil.

Nesta segunda, foram 
registrados 587 óbitos e 

21.088 casos. O país chegou 
assim a 19.706.704 pessoas 
infectadas pelo Sars-CoV-2.

A média móvel de mortes 
agora é de 1.101, uma queda 
de 13% em relação ao dado 
de duas semanas atrás, o que 
representa uma situação de 
estabilidade. A média com-
pletou 187 dias seguidos aci-
ma de 1.000 óbitos por dia.

A média é um instru-
mento estatístico que busca 
amenizar grandes variações 

nos dados, como costumam 
ocorrer em finais de semana 
e feriados. Ela é calculada pela 
soma do número de mortes 
dos últimos sete dias e a divi-
são do resultado por sete.

Os dados do país, coleta-
dos até 20h, são fruto de 
colaboração entre Folha de 
S.Paulo, UOL, O Estado de 
S. Paulo, Extra, O Globo e 
G1 para reunir e divulgar os 
números relativos à pande-
mia do novo coronavírus. As 

informações são coletadas 
pelo consórcio de veículos 
de imprensa diariamen-
te com as Secretarias de 
Saúde estaduais. Os dados 
da vacinação contra a Co-
vid-19, também coletados 
pelo consórcio, foram atua-
lizados em 25 estados e no 
Distrito Federal.

O Brasil registrou 
1.329.184 doses de vacinas 
contra Covid-19, nesta se-
gunda. De acordo com da-

dos das secretarias estadu-
ais de Saúde, foram 852.004 
primeira doses e 442.054 
segundas. Também entram 
nessa conta 35.126 doses 
únicas da Janssen aplicadas.

Ao todo, 96.332.312 
pessoas receberam pelo 
menos a primeira dose de 
uma vacina contra a Covid 
no Brasil -34.418.630 delas 
já receberam a segunda 
dose do imunizante. So-
madas as doses únicas da 

vacina da Janssen contra 
a Covid, já são 38.026.271 
pessoas totalmente imuni-
zadas no país.

Com isso, 62,11% da po-
pulação com mais de 18 
anos já recebeu ao menos 
uma dose (nesse caso, a 1ª 
dose de alguma vacina ou 
o imunizante de dose úni-
ca) e 23,63% (também com 
mais de 18 anos) recebeu 
as duas doses recebidas ou 
a dose única da Janssen.

Brasil ultrapassa 550 mil mortes por Covid-19 e 19,7 milhões de casos



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

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$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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

KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588

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

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço suíte, sala, cozi-
nha, sacada e 1 vaga de 
garagem descoberta. La-
zer 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 
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 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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
-------------------------------
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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje in-
cluin3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
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. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
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 BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

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

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

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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
-------------------------------
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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Yasmin Brunet, esposa 
de Gabriel Medina, não 
se conformou com a des-
classificação do marido 
na semifinal do surfe nas 
Olimpíadas. Segundo ela, o 
surfista brasileiro foi ”rou-
bado na cara dura”.

“Lindo, você foi incrível. 
Você foi roubado na cara 
dura e ninguém fez nada! 
Você fez tudo o que podia 
e muito mais. O Brasil todo 
viu”, disparou. Mediana 
ainda volto à água atrás do 
bronze mas perdeu para o 
australiano Owen Wright 
por dois décimos saindo das 
Olimpíadas sem medalha.

Em live com a presença 
de 65 mil pessoas, a mode-
lo disse que o marido havia 

sido prejudicado pelos juízes 
que deram notas superiores 
ao japonês Kanoa Igarashi, 
que avançou para a final da 
competição olímpica, ga-
nhando a medalha de prata.

“Tá vendo? Se eu tives-
se lá, eu pegava esse juiz. 
Vou nem falar nada. Infeliz-
mente, como o surfe é sub-
jetivo, dá para roubar fácil 
para as pessoas. É isso, pu-
xam para o país”, disse Yas-
min, se referindo à vitória 
de Igarashi sobre o marido.

Durante a live Yasmin foi 
de empolgação à tristeza na 
bateria que acabou com a 
derrota de Medina. A mode-
lo não conseguiu esconder a 
frustração com as notas re-
cebidas pelo atleta japonês.

O novo Ghostbusters 
é do diretor Jason 
Reitman (de Amor 

sem Escalas e Juno), que 
também assina o roteiro 
ao lado de Gil Kenan (de A 
Casa Monstro), e conta com 
produção de Ivan Reitman, 
que trabalhou na franquia 
do Caça-Fantasmas original. 
Desta vez, o filme acompa-
nhará uma mãe solteira que 
chega com seus dois filhos 
a uma pequena cidade para 
viver numa velha e abando-
nada casa, porém não de-
mora muito para essa família 
começar a descobrir sua co-
nexão com os Ghostbusters 
originais e o legado secreto 
que seu avô deixou para trás.

Pela prévia, a sequência 
possui um tom mais Stran-
ger Things, e isso vai muito 
além da presença de Finn 
Wolfhard no elenco. Apos-
tando numa tecnologia mo-
derna para usar e abusar dos 
efeitos visuais, Ghostbus-
ters: Mais Além contará com 
um mistério na cidade em 
que a história se passa que, 
estranhamente, presen-

cia um tremor diário e sem 
explicações. Ao contarem 
com a possibilidade de um 
apocalipse acontecer, os 
protagonistas vão atrás de 
saber quem de fato foram 
os Caça-Fantasmas, o que 
abre margem para a dose 
de nostalgia do roteiro e os 
rostos de Bill Murray, Dan 
Aykroyd e Harold Ramis 
aparecendo novamente.

Esses elementos que re-
metem ao longa original, 
é claro, vão muito além: o 
clássico automóvel dos Ca-
ça-Fantasmas também está 
presente, embora abando-
nado e escondido numa 
garagem. Bem no fim do 
trailer também é possível 
ouvir uma voz um tanto 
familiar atendendo a uma 
ligação telefônica.

Paul Rudd (Homem-
-Formiga), McKenna Grace 
(The Handmaid’s Tale) e 
Carrie Coon (The Leftovers) 
completam o elenco da se-
quência que está agendada 
para estrear somente nos 
cinemas em 11 de novem-
bro de 2021. O clássico dos 
anos 1980, Os Caça-Fan-
tasmas, está disponível no 
Amazon Prime Video.

Ghostbusters: acontecimentos 
sobrenaturais assombram trailer

Yasmin Brunet se revolta 
e diz que Medina ”foi rou-
bado na cara dura”


