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O Governo de Goiás ultrapassou a marca de mil quilômetros de rodovias recuperadas, com investimentos de mais de R$ 220,8 milhões. As 
obras executadas pela Goinfra entre janeiro a julho de 2021 elevam a vida útil de toda a malha viária, promovem o desenvolvimento regio-
nal e, principalmente, garantem segurança aos condutores e qualidade de vida à população em todo canto do Estado, informa a pasta.

DIÁRIO DO ESTADO
Mais de 1,3 mil quilômetros de rodovias 
goianas são recuperados em sete meses

Alexandre de Mo-
raes inclui Bolso-
naro no inquérito 
das fake news  p4 p2

Novos escândalos com pastores 
goianos impactam comunidade cristã
Três pastores goianos se envolveram em escândalos recentes. Esney Martins 
da Costa responde por dois inquéritos policiais que apuram supostos crimes 
sexuais, tendo nove denunciantes da Defensoria Pública de Goiás (DPE-GO).

p3

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, denunciou na quarta-feira,30, 
uma recente onda de vandalismo e incêndios suspeitos em igrejas, muitas lo-
calizadas em terras indígenas, mas não cancelou as comemorações do Canada 
Day (Dia do Canadá) após as recentes descobertas de mais de mil túmulos não 
identificados em pelo menos três antigos internatos para crianças indígenas.

Canadá enfrenta ataques a igrejas 
após descobertas de túmulos 
de crianças indígenas  p7 

p8
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Sem dar transparência 
para os gastos com 
despesas emergen-

ciais de custeio e viagens, 
a Prefeitura de Goiânia vai 
extinguir cartões corpora-
tivos e adotar dispensas de 
licitações para as compras. A 
Secretaria Municipal de Go-
verno alega que a dispensa, 
prevista em legislação fede-
ral e com limite padrão toda 
a administração pública, ga-
rantira maior acesso sobre 
os dados a população. Infor-
mações são do O Popular.

A CBN revelou ontem a in-
formação do fim dos cartões, 
prevista para esta semana. O 
prefeito reuniu com os secre-
tários de Governo, Adminis-
tração e Finanças, além de 
titulares da Controladoria e 
da Procuradoria do município 
nesta segunda-feira (2) para 
discutir sobre o assunto. Foi 
informado pela Prefeitura que 
haverá uma entrevista coleti-
va na próxima sexta-feira (6) 
para a apresentação sobre 
detalhes das mudanças. Ape-
sar da mudança. ainda houve 
uma publicação no Diário Ofi-
cial do Município (DOM) de 
atos administrativos autori-
zando a entrega e uso de car-
tões corporativos. Segundo a 
Prefeitura, após a mudança, 
apenas o prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos) ficará 
com o cartão, pela necessida-
de de gastos emergenciais.

Transparência nos gastos
Em entrevista coletiva 

nesta terça-feira (3) para 

falar sobre balanço de vaci-
nação por Covid-19 em Goi-
ânia, o prefeito respondeu 
questionamentos sobre o 
fim dos cartões coorporati-
vos e disse que há transpa-
rência nos gastos, o que não 
ocorre de verdade. ”Existe 
um estudo para retirar o 
cartão corporativo, apesar 
de ele ser usado com trans-
parência e responsabilidade. 
Se as pessoas quiserem par-
ticipar e ver o uso do cartão, 
está no site da Prefeitura, na 
aba de transparência”.

O secretário municipal de 
Governo, Arthur Bernardes 

de Miranda, afirmou que o 
Prefeito orientou que às pas-
sagens de viagens aéreas se-
jam adquiridas apenas quan-
do necessário ”por meio de 
contrato e com a devida ins-
trução processual e não por 
cartão corporativo”.

O secretário também ne-
gou que haja alguma des-
confiança sobre os atuais 
gastos ou recomendações 
para alterar o modelo.

Portal desatualizado
Apesar de disponibilizar re-

centes dados públicos, o Por-
tal da Transparência continua 

com material desatualizado 
pela Prefeitura de Goiânia, 
descumprindo leis de transpa-
rência e acesso a informação.

Na aba de pagamentos de 
diárias e viagens, há apenas 
os deslocamentos do prefei-
to para Brasília, quando ele 
esteve em pelo menos cinco 
cidades. A Prefeitura inclu-
sive não deu detalhes sobre 
a viagem feita por Rogério 
Cruz a São Paulo em julho, 
com a contratação de um ja-
tinho particular.

Responsável pelo Portal 
da Transparência, a Contro-
ladoria Geral do Município 

(CGM) disse ao O Popular, 
que são informadas no site 
todas as despesas que te-
nham repasse de diárias ”Do 
contrário, não havendo ônus 
ao erário não há necessidade 
de disponibilização”, afirma.

Já em questão a atualiza-
ção de dados do cartão cor-
porativo, a CGM afirmou que 
o mesmo que a Secretária de 
Governo, de que há um pro-
cesso burocrático de presta-
ção de contas. Em abril, a in-
formação era de que haveria 
troca no sistema eletrônico de 
extração de dados para possi-
bilitar a divulgação mais ágil.

Reprodução

Três pastores goianos 
se envolveram em es-
cândalos recentes. Esney 
Martins da Costa res-
ponde por dois inquéri-
tos policiais que apuram 
supostos crimes sexuais, 
tendo nove denunciantes 
da Defensoria Pública de 
Goiás (DPE-GO); Edson 
Rodrigues da Silva em Ita-
beraí foi preso suspeito de 
estuprar uma adolescente 
de 12 anos na cidade do 
noroeste goiano; e o pas-
tor Joaquim Gonçalves Sil-
va, da Igreja Tabernáculo 
da Fé, apontado em junho 
como suspeito de assediar 
sexualmente quatro mu-
lheres na capital.

Para o pastor sênior da 
igreja evangélica Céu na 
Terra, Daniel Zimmermann, 
caso as acusações sejam 
comprovadas, é uma situ-
ação muito triste, que atra-
palha a credibilidade não 
só das igrejas, mas da hu-
manidade de modo geral. 
Segundo ele, “todo tipo de 
violência é trágica para hu-
manidade, ainda mais par-
tindo de líder religiosos”.

Sem citar os três men-
cionados inicialmente, mas 
religiosos já condenados e 
com crimes comprovados 
das mais diversas religiões, 
Daniel afirma se tratarem 
de “líderes disfarçados, 
ocupando lugares que não 
deveriam estar”. Ainda 
segundo ele, as pessoas 
procuram o amparo quan-
do espiritual quando estão 
fragilizadas e este tipo de 
coisa acontecer é trágico. 

Reitor do Santuário 
Basílica Sagrada Família, 
o padre Rodrigo de Castro 
Ferreira, concorda com Da-
niel. Para ele, esse tipo de 
situação afeta a comunida-
de cristã como uma todo.

“Infelizmente. Os líde-
res religiosos são frutos da 
sociedade em que esta-
mos. Precisamos fortificar 
a instituição família. Hoje 
a família está em crise. E 
por isso a sociedade colhe 
essas circunstâncias. Acre-
dito que prejudica sim, 
machuca o ser humano 
ainda mais e tem um efeito 
negativo horrível”, aponta.

Prefeitura de Goiânia vai extinguir cartões 
coorporativos e licitações para compras

A Prefeitura de Goiânia 
alerta os goianienses para 
a importância da segunda 
dose da vacina contra Co-
vid-19. Segundo especia-
listas, completar o ciclo de 
imunização é a única ma-
neira eficaz de combater a 
pandemia e evitar infecção.

“Pedimos a todos os 
goianienses que já tomaram 
a primeira dose que fiquem 
atentos e que compareçam 
aos locais de vacinação para 
tomarem a segunda dose”, 
frisa o prefeito de Goiânia.

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), até a manhã desta 
quarta-feira (4/8), Goiânia 
já havia aplicado 1,021 mi-
lhão de doses de vacinas 
contra Covid-19, sendo mais 
de 689 mil para a primeira 
dose e mais de 306 mil para 
a segunda aplicação.

O secretário municipal 
de Saúde, Durval Pedroso, 
lembra que em Goiânia há 
12 pontos de atendimento 
para aplicação da segunda 
dose da vacina.

“Não é necessário agen-
dar, basta comparecer a 
um dos locais no horário 
de atendimento e tomar a 
segunda dose. A imuniza-
ção só é completa quando 
se toma as duas doses”, ex-
plica o secretário.

A Sociedade Brasilei-
ra de Imunologia (SBI) já 
alertou para o fato de que 
quando a pessoa não toma 
a segunda dose ela não tem 
a imunização esperada e 
fica propensa à infecção.

A segunda dose das va-

cinas AstraZeneca e Pfizer 
continua sendo aplicada em 
12 locais, em Goiânia, sem a 
necessidade de agendamen-
to. Nesta quarta-feira (4/8), 
puderam receber o reforço 
aqueles com data marcada 
para os dias 5 e 6 de agosto, 
além dos atrasados.

O atendimento é organi-
zado por ordem alfabética: 
pela manhã são vacinadas 
pessoas com nomes começa-
dos pelas letras de A a L e, no 
período vespertino, de M a Z.

O atendimento no Cia-

ms Dr. Domingos Viggiano, 
no Jardim América, con-
tinua para as gestantes, 
puérperas (mulheres com 
até 45 dias após o parto) e 
primeira dose e reforço em 
atraso de idosos.

Quem está com atraso 
na segunda dose da vacina 
Coronavac pode se dirigir 
à Escola Municipal Rotary 
Goiânia Oeste. Esses dois 
postos de atendimento 
para pedestres não neces-
sitam de agendamento e 
funcionam das 8h às 17h.

Secretaria de Saúde alerta para a importância da segunda dose
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O Governo de Goiás ul-
trapassou a marca de 
mil quilômetros de 

rodovias recuperadas em ape-
nas sete meses, com investi-
mentos de mais de R$ 220,8 
milhões. As obras executadas 
pela Goinfra no período de ja-
neiro a julho de 2021 elevam a 
vida útil de toda a malha viária, 
promovem o desenvolvimen-
to regional e, principalmente, 
garantem mais segurança aos 
condutores e qualidade de 
vida à população em todo can-
to do Estado, informa a pasta.

1.376 quilômetros de vias 
receberam intervenções como 
parte do programa Goiás em 
Movimento – Eixo Manuten-
ção. “Esse é meu objetivo: 
fazer com que o cidadão sinta 
a presença do Estado nos 246 
municípios, com obras que 
transformam a vida das pes-
soas”, afirma o governador 
Ronaldo Caiado (DEM). “Tra-
tamos com seriedade os re-
cursos públicos e nos esforça-
mos ao máximo, para superar 
a fase de asfalto de R$ 1,99. 
Agora é obra de qualidade.”

O presidente da Goinfra, 
Pedro Sales, destaca a quanti-
dade de interveções executada 

em um curto período. “É a pri-
meira vez que executamos um 
volume tão grande de obras 
em tão pouco tempo na área 
da manutenção. Mapeamos 
os trechos mais dramáticos, 
que tinham mais reclamações 

e partimos para um programa 
ousado de recuperação. [...] 
É um número emblemático, 
que foi alcançado com quali-
dade na execução dos servi-
ços e transparência na gestão 
dos recursos públicos.”

Na gestão Caiado, a Goin-
fra diz ter recuperado o con-
trole da malha viária esta-
dual, um patrimônio público 
importante no aspecto finan-
ceiro propulsor do desenvol-
vimento social e econômico 

das regiões do Estado. “Es-
tamos imbricados, relaciona-
dos, a todas as pastas do go-
verno. A infraestrutura tem 
papel central no turismo, no 
escoamento da produção, na 
qualidade de vida das pesso-
as”, afirma Sales.

“Eliminamos pontos críti-
cos e gargalos produtivos, che-
gamos a regiões que estavam 
excluídas, pessoas que esta-
vam esquecidas.” Sales desta-
ca a experiência com vistorias 
a frentes de serviços em muni-
cípios como Mara Rosa, Ama-
ralina e Bonópolis, no Norte 
goiano. “É muito bonito ver o 
Estado chegar a esses lugares, 
e presenciar o entusiasmo des-
sas pessoas, muitos falam que 
nunca viram, em gestões pas-
sadas, uma máquina do gover-
no chegar até ali”, afirma.

 
Serviços

Dentre as técnicas de 
engenharia aplicadas pela 
Diretoria de Manutenção da 
Goinfra para a recuperação 
das rodovias goianas estão 
fresagem (que é a retirada 
da parte danificada), com 
aplicação de nova capa asfál-
tica em concreto usinado a 

quente (CBUQ) ou tratamen-
to superficial duplo (TSD), e 
a realização de microrreves-
timento. A agência explica 
que a definição depende das 
vistorias técnicas realizadas 
por fiscais da agência, que 
são engenheiros especiali-
zados em pavimento, e que 
determinam qual a melhor 
solução para cada trecho.

Toda rodovia recuperada 
recebe também frentes de 
serviços do Goiás Movimento 
– Eixo Sinalização, detalha a 
Goinfra. Após cerca de 15 dias 
do final do processo de reca-
peamento, a equipe promove 
sinalização vertical e horizontal 
das vias, inclusive, com a im-
plantação de tachas refletivas. 

Nos mais de mil quilôme-
tros de vias recuperadas, há 
obras na Região Metropolita-
na de Goiânia, no Entorno do 
Distrito Federal e em todas 
as demais regiões do Estado. 
Foram executadas rotas tu-
rísticas, como a GO-338 (Pi-
renópolis a Posse D’Abadia), 
GO-213 (trevo de Caldas No-
vas ao trevo de Rio Quente), 
GO-507 (da GO-213 até o Rio 
Quente), GO-510 (da GO-507 
até Cabanas do Rio Quente). 

O Governo de Goiás en-
trou na corrida pelas tecnolo-
gias de inteligência artificial. 
O Centro de Excelência em In-
teligência Artificial (Ceia) é o 
símbolo dos avanços na área 
no Estado e contabiliza resul-
tados após parceria entre a 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Goiás (Fa-
peg), a Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação (Sedi) 
e a Universidade Federal de 
Goiás (UFG)/Instituto de In-
formática, em 2019. Para o 

projeto, a Fapeg disponibiliza 
R$ 12 milhões: R$ 7 milhões 
investidos em bolsas de estu-
do, R$ 4 milhões em capital e 
R$ 1 milhão para custeio.

Entre as soluções em de-
senvolvimento estão acom-
panhamento fiscal para 
evitar evasão de receita, 
identificação de placas vei-
culares e reconhecimento de 
imagem utilizado pela Secre-
taria de Segurança Pública. 
O Ceia também desenvolveu 
projetos para a indústria agro 

no lançamento da rede de 
internet 5G, em Rio Verde. 
“A inteligência artificial talvez 
seja a tecnologia mais dis-
ruptiva, no sentido de maior 
transformação da nossa so-
ciedade, maior impacto no 
nosso dia a dia”, resume o 
secretário-geral de Governo, 
Adriano da Rocha Lima.

A mais recente entrega do 
Ceia para o Governo de Goiás 
foi o chatbot da plataforma 
Expresso. Depois de concluído 
o produto, o Ceia fez a trans-

ferência de conhecimento so-
bre os processos do software 
que simula conversa humana 
do Expresso para a Secretaria 
de Desenvolvimento e Inova-
ção, por meio do Laboratório 
de Inovação Goiás (Ligo).

O Expresso foi lançado em 
maio deste ano. A plataforma 
oferece serviços em mais de 
18 categorias, envolvendo 
agricultura e pecuária, assis-
tência social, ciência e tecno-
logia, comunicação e trans-
parência, cultura, educação, 

empreendedorismo, indús-
tria e comércio, esportes, 
finanças e impostos, infraes-
trutura e habitação, justiça, 
meio ambiente, saúde, se-
gurança pública, transporte, 
turismo, trabalho, emprego 
e previdência, veículos e con-
dutores. O objetivo é garantir 
isonomia, inclusão e aumen-
to na capilaridade da presta-
ção de serviços públicos. 

Outro fruto da parceria 
com o governo estadual foi o 
chatbot para atendimento a 

pessoas com suspeita de Co-
vid-19, que evitou milhares 
de comparecimentos físicos 
desnecessários a unidades de 
saúde. Mais uma solução com 
inteligência artificial encon-
trada por pesquisadores do 
Ceia foi a correção automáti-
ca de redação que possibilita 
aos alunos da rede estadual 
de educação um resultado 
instantâneo e preciso, tecno-
logia que também despertou 
interesse de outros dois esta-
dos da federação.

Reprodução

Governo de Goiás investe R$ 12 milhões em Centro de Inteligência Artificial

Mais de 1,3 mil quilômetros de rodovias 
goianas são recuperados em sete meses
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O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de 

Moraes determinou nesta 
quarta-feira a inclusão do 
presidente Jair Bolsonaro 
como investigado no inquéri-
to das fake news, por ataques 
aos ministros da corte e dis-
seminação de notícias falsas 
sobre as urnas eletrônicas.

A decisão de Moraes foi 
em resposta a pedido feito 
pelo TSE na última segunda-
-feira e aponta que Bolsonaro 
tem agido para “tumultuar, 
dificultar, frustar ou impedir” 
as eleições do próximo ano, 
utilizando uma estrutura digi-
tal de organização criminosa 
já investigada pelo STF.

“Nesse contexto, não há 
dúvidas de que as condutas 
do Presidente da Repúbli-
ca insinuaram a prática de 
atos ilícitos por membros da 
Suprema Corte, utilizando-
-se do modus operandi de 
esquemas de divulgação em 
massa nas redes sociais, com 
o intuito de lesar ou expor a 
perigo de lesão a indepen-
dência do Poder Judiciário, o 
Estado de Direito e a Demo-
cracia”, escreveu o ministro.

Para Moraes, “a partir de 
afirmações falsas, reiterada-
mente repetidas por meio 
de mídias sociais e asseme-

lhadas, formula-se uma nar-
rativa que, a um só tempo, 
deslegitima as instituições 
democráticas e estimula que 
grupos de apoiadores ata-
quem pessoalmente pessoas 
que representam as institui-
ções, pretendendo sua des-
tituição e substituição por 
outras alinhadas ao grupo 
político do presidente”.

Na última segunda-feira, o 
TSE, por unanimidade, apro-
vou o encaminhamento ao Su-
premo de uma notícia-crime 
contra Bolsonaro para apurar 

possível conduta criminosa 
cometida após a realização de 
uma live, na semana passada, 
marcada pela disseminação 
de notícias falsas sobre a urna 
eletrônica e ataques aos mi-
nistros da corte.

Na decisão, Moraes afir-
ma que o pronunciamen-
to de Bolsonaro na última 
quinta-feira “se revelou 
como mais uma das ocasi-
ões em que o mandatário 
se posicionou de forma, em 
tese, criminosa e atentató-
ria às instituições, em es-

pecial o Supremo Tribunal 
Federal – imputando aos 
seus Ministros a intenção de 
fraudar as eleições para favo-
recer eventual candidato – e 
o Tribunal Superior Eleitoral 
–, no contexto da realização 
das eleições previstas para 
o ano de 2022, sustentando, 
sem quaisquer indícios, que 
o voto eletrônico é fraudado 
e não auditável, como, exem-
plificativamente, é possível 
verificar em sua live divulga-
da em seu canal do Youtube”.

Para o ministro, o modus 

operandi de Bolsonaro em 
sua live é o mesmo da or-
ganização criminosa inves-
tigada anteriormente pelo 
STF, “com intensas reações 
por meio das redes virtuais, 
pregando discursos de ódio 
e contrários às instituições, 
ao Estado de Direito e à De-
mocracia, inclusive defen-
dendo de maneira absurda 
e inconstitucional a ausência 
de eleições em 2022”.

Moraes ainda aponta que 
as ações do presidente de-
monstram “o nítido objetivo 

de tumultuar, diicultar, frustar 
ou impedir o processo eleito-
ral, com ataques institucionais 
ao Tribunal Superior Eleitoral 
e aos seu ministro-presidente 
(Luís Roberto Barroso)”.

Organização criminosa
Moraes ainda afirmou 

que o presidente Jair Bolso-
naro utilizou esquemas de 
disseminação de notícias fal-
sas já investigados pelo STF 
em outros inquéritos. Por 
isso, em sua decisão, Mo-
raes afirma que se tornou 
“imprescindível a adoção de 
medidas que elucidem os fa-
tos investigados, especial-
mente diante da existência 
de uma organização crimi-
nosa que, ilicitamente, con-
tribuiu para a disseminação 
das notícias fraudulentas 
sobre as condutas dos mi-
nistros do Supremo Tribu-
nal Federal e contra o sis-
tema de votação no Brasil, 
tais como as constantes na 
live do dia 29/7/2021, obje-
to da notícia crime”.

O ministro elenca doze pas-
sagens de Bolsonaro ao longo 
da transmissão que exemplifi-
cam os ataques à Corte, bem 
como ao TSE e aos ministros. 
Em uma delas, Bolsonaro 
disse sobre o presidente do 
TSE, Luís Roberto Barroso:

Divulgação

Alexandre de Moraes inclui Presidente Jair 
Bolsonaro no inquérito das fake news

A variante Delta do novo 
coronavírus é “altamente 
preocupante”, à medida que 
a mutação tem se espalha-
do para quase 20 países nas 
Américas, disseram autori-
dades da Organização Pan-
-Americana de Saúde (Opas).

As autoridades de saú-
de também estão de olho 
em outra variante, chama-
da Lambda, mas observam 

que a detecção irregular 
na região ainda não causou 
um grande impacto.

A crescente dissemina-
ção da variante Delta nos 
Estados Unidos, assim como 
na maior parte da Améri-
ca Latina e do Caribe, deve 
fazer com que os governos 
priorizem os esforços de 
prevenção à covid-19, como 
o uso de máscaras e, espe-

cialmente, uma aceleração 
do ritmo de vacinação, de 
acordo com a diretora da 
Opas, Carissa Etienne.

“Isso é preocupante por-
que os casos parecem se es-
palhar mais facilmente com 
a variante Delta e não pode-
mos baixar a guarda”, disse.

A Opas é o escritório nas 
Américas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), li-

gada às Nações Unidas.
Etienne acrescentou 

que até o momento apenas 
18% das pessoas na Amé-
rica Latina e no Caribe fo-
ram totalmente vacinadas. 
A chefe da Opas também 
destacou o crescimento de 
novos casos na Guatemala, 
no Brasil e em Cuba.

Mesmo que outras va-
riantes como Alfa e Gamma 

sejam ainda mais comuns 
nas Américas, a variante 
Lambda foi recentemen-
te detectada em países da 
América do Sul duramente 
atingidos pelo vírus, incluin-
do Argentina, Peru, Chile 
e Equador, de acordo com 
o gerente de incidentes da 
Opas, Sylvain Aldighieri.

t“A Lambda é uma va-
riante na qual estamos in-

teressados e a Delta é uma 
variante que é altamente 
preocupante”, disse.

“No momento, não te-
mos evidências que nos 
permitam inferir um com-
portamento mais agressivo 
ou severo da variante Lam-
bda, embora seja possível 
que ela tenha uma maior 
capacidade de transmis-
são”, acrescentou.

Delta é altamente preocupante com avanço de disseminação nas Américas, diz Opas

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

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 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 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
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 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

Veículos
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 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 DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

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 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 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
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 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2780Goiás, Tocantins e DF, 5 de Agosto de 2021



-------------------------------
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

-------------------------------
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 
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 
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

-------------------------------
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

-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O primeiro-ministro 
canadense, Justin 
Trudeau, denunciou 

na quarta-feira,30, uma re-
cente onda de vandalismo 
e incêndios suspeitos em 
igrejas, muitas localizadas em 
terras indígenas, mas não can-
celou as comemorações do 
Canada Day (Dia do Canadá) 
após as recentes descobertas 
de mais de mil túmulos não 
identificados em pelo menos 
três antigos internatos para 
crianças indígenas.

“A destruição de locais 
de culto é inaceitável e deve 
parar”, disse Trudeau aos 
repórteres horas depois de 
um incêndio em Alberta au-
mentar o número de inci-
dentes em igrejas para uma 
dúzia nos últimos dez dias.

Os incêndios acontecem 
enquanto o enfrenta um dos 
capítulos mais sombrios de 
sua história: na quarta-feira 
foi anunciada a descoberta de 
mais túmulos não identifica-
dos em uma antiga escola para 
crianças indígenas - pelo me-
nos a terceira descoberta des-
se tipo desde o fim de maio.

Desde que os primeiros 
túmulos não identificados fo-
ram descobertos, uma dúzia 
de igrejas em todo o país fo-
ram vandalizadas ou queima-

das. As autoridades tiveram 
o cuidado de não vincular os 
incêndios à descoberta dos 
túmulos não identificados, 
mas parte do vandalismo fa-
zia alusão a uma reação.

O papa Francisco, que ex-
pressou tristeza em relação 
aos túmulos, mas não se des-
culpou em nome da Igreja 
Católica, concordou em se 

encontrar com os sobreviven-
tes dos internatos. O governo 
canadense, assim como as 
igrejas Presbiteriana, Angli-
cana e Unida do Canadá, que 
também administravam inter-
natos, pediram desculpas por 
suas participações nos abusos.

Em Saskatchewan, uma 
igreja católica estava man-
chada com marcas de mãos 

vermelhas e as palavras: 
“Nós éramos crianças”. E 
em Alberta, onde as comu-
nidades indígenas também 
estão procurando túmulos 
não identificados, uma es-
tátua do papa João Paulo II 
em Edmonton com bichos 
de pelúcia colocados em sua 
base, foi vandalizada com as 
mesmas mãos vermelhas.

Na vizinha Morinville, ou-
tro incêndio suspeito na ma-
nhã de quarta-feira destruiu 
uma igreja centenária. E na 
Colúmbia Britânica, quatro 
pequenas igrejas católicas 
em terras indígenas e uma 
antiga igreja anglicana deso-
cupada foram destruídas por 
incêndios que as autorida-
des dizem ser suspeitos.

“Violência inspirada pelo 
ódio, queimar comunidades 
religiosas, atingi-las com es-
ses atos de violência e inti-
midação não são formas de 
reconciliação”, disse o pre-
miê de Alberta, Jason Ken-
ney, a repórteres enquanto 
visitava os restos carboniza-
dos da igreja de Morinville.

Do outro lado do país, a 
polícia de Nova Escócia está 
investigando um incêndio 
que danificou uma igreja 
católica em um território in-
dígena a cerca de 8 quilôme-
tros de um antigo internato.

Bellegarde, o chefe da As-
sembleia das Primeiras Nações 
no Canadá, pediu moderação. 
“Posso entender a frustração, 
a raiva, a mágoa e a dor”, disse 
ele à Global News. “Mas quei-
mar coisas não é nosso jeito 
de resolver as coisas.”

A Lower Kootenay Band, 
que representa os primeiros 
habitantes da região de Lower 
Kootenay, na Columbia Britâ-
nica, e faz parte do conselho 
da nação Ktunaxa, disse que 
um radar de penetração no 
solo tinha descoberto 182 tú-
mulos não identificados com 
restos mortais - alguns deles 
com até um metro de profun-
didade, na antiga Escola St. 
Eugene Mission.

Reprodução

Canadá enfrenta onda de ataques a igrejas após 
descobertas de túmulos de crianças indígenas
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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

-------------------------------
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 
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 
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

-------------------------------
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

-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
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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Silvio Santos, 90, apare-
ceu de pijama na gravação 
do programa dele no SBT 
nesta quarta-feira (4). O 
apresentador, que retomou 
as atividades recentemente 
após a paralisação causada 
pela pandemia, escolheu o 
modelo para o especial de 
Dia dos Pais, que vai ao ar 
no domingo (8).

Segundo explicou, a 
roupa foi um presente das 
filhas e do neto, Tiago Abra-
vanel. O ator tem uma mar-
ca de pijamas e costuma 
mandar os lançamentos 
para o avô escolher os que 
gosta. Silvio gostou tanto 
do mimo que decidiu gravar 
com ele como figurino.

Esta não foi a primeira 
vez que o apresentador 
foi visto de pijama, aliás. 
Ele costuma celebrar seus 
aniversários com festas em 
família, com todos usando 
roupas de dormir. Foi as-
sim em dezembro de 2020, 
quando ele reuniu as filhas 
para a comemoração dos 
90 anos em casa.

A predileção do dono do 
SBT pelo conforto do traje 
de dormir é antiga conheci-
da do público e de pessoas 
íntimas. Em momentos de 
lazer, sempre que possível, 
Silvio deixa o terno e gravata 
de lado e desfila por aí em 
conjuntos de pijama, alguns 
deles bem chamativos.

Na última terça-feira 
está cheia de novi-
dades para quem 

curte a parceria de Lady 
Gaga e Tonny Bennet. Depois 
de revelar a capa do álbum 
“Love For Sale” e anunciar o 
lançamento para 1° de outu-
bro, saiu também a primeira 
música do projeto.

O nome da música é “I Get 
A Kick Out Of You”, original-
mente de Cole Porter, a quem 
o projeto vai homenagear. A 
faixa foi originalmente lança-
da em 1934, um clássico!

“No dia em que lançamos 
‘Cheek To Cheek’ em 2014, 
Tonny Bennet me ligou e 
perguntou se eu queria gra-
var outro álbum com ele, 
desta vez celebrando as mú-
sicas do Cole Porter. Sempre 
fico honrada em cantar com 
meu amigo Tony, então é 
claro que aceitei o convite“, 
escreveu Lady Gaga.

Este 3 de outubro é o ani-
versário de 95 anos de Tonny 
Bennet, um dos mais respei-
tados cantores de Jazz. Nes-
ta noite será apresentado o 
show  “One Last Time – An 

Evening with Tony Bennett 
e Lady Gaga“ no Radio City 
Music Hall, em Nova York. 
Uma segunda e última apre-
sentação ocorrerá no dia 5.

Lady Gaga é a rainha de 
Nova York! Se a Vogue dis-
se, então é verdade… Essa 
é a revista de moda mais 
importante do mundo! Esse 
título não veio por qualquer 
motivo. A cantora e atriz usa 

as ruas da cidade para refle-
tir os visuais de suas eras. Ela 
sai de casa toda produzida e 
é flagrada por paparazzo. Só 
uma saidinha já rende um 
grande evento fashion e a ci-
dade de Nova York é o prin-
cipal palco para isso.

Lady Gaga é a rainha 
de Nova York! Se a Vogue 
disse, então é verdade… 
Essa é a revista de moda 

mais importante do mun-
do! Esse título não veio 
por qualquer motivo. A 
cantora e atriz usa as ruas 
da cidade para refletir os 
visuais de suas eras. Ela sai 
de casa toda produzida e 
é flagrada por paparazzo. 
Só uma saidinha já rende 
um grande evento fashion 
e a cidade de Nova York é 
o principal palco para isso.

Lady Gaga e Tony Bennett 
comemoram 10 anos de parceria

Silvio Santos grava pro-
grama de pijama no SBT e 
diz que foi presente das filhas


