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O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da OVG e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gra-
cinha Caiado, lançaram ontem o programa Mães de Goiás. A iniciativa garantirá R$ 250 por mês a famílias em vulnerabilidade social.

DIÁRIO DO ESTADO
Mães de Goiás: governo vai pagar R$ 250 
para mães em situação de vulnerabilidade
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Jogos sustentá-
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Bolsonaro entrega MP que cria o Auxílio 
Brasil, em substituição ao Bolsa Família
O presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou nesta segunda-feira 
(9/8) uma proposta que altera programas sociais do governo, entre eles o 
Bolsa Família, para criar um novo programa, chamado de Auxílio Brasil.
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O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) continua com a 
campanha educativa de volta às aulas, nesta segunda (9) a quarta-feira 
(11/8) e no dia 17 de agosto. O objetivo é desenvolver ações para esti-
mular a adoção de comportamentos seguros no trânsito de Goiânia, de 
forma a prevenir acidentes e promover a fluidez do tráfego.
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O Departamento Es-
tadual de Trânsito 
(Detran-GO) continua 

com a campanha educativa de 
volta às aulas, nesta segunda 
(9) a quarta-feira (11/8) e no 
dia 17 de agosto. O objetivo 
é desenvolver ações para es-
timular a adoção de compor-
tamentos seguros no trân-
sito de Goiânia, de forma a 
prevenir acidentes e promo-
ver a fluidez do tráfego.

O público-alvo da campa-
nha são estudantes do curso 
superior e as ações serão 
desenvolvidas em frente a 
faculdades por educadores 
da Gerência de Educação de 
Trânsito, em parceria com 
o Batalhão de Trânsito. De 
acordo com o Detran Goi-
ás, as ações serão realizadas 
nas proximidades da Facul-
dade Cambury, no Setor Sol 
Nascente; Faculdade Alfredo 
Nasser, no Jardim Esmeralda; 
FacUnicampis, no Setor Coim-
bra; e UniAraguaia, no Setor 
Bueno; das 18h30 às 20h30.

O Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran-GO) conti-
nua com a campanha educati-
va de volta às aulas, nesta se-
gunda (9) a quarta-feira (11/8) 
e no dia 17 de agosto. O ob-
jetivo é desenvolver ações 

para estimular a adoção de 
comportamentos seguros no 
trânsito de Goiânia, de forma 
a prevenir acidentes e promo-
ver a fluidez do tráfego.

O público-alvo da campa-
nha são estudantes do curso 
superior e as ações serão 
desenvolvidas em frente a 
faculdades por educadores 
da Gerência de Educação de 
Trânsito, em parceria com o 

Batalhão de Trânsito.
De acordo com o Detran 

Goiás, as ações serão reali-
zadas nas proximidades da 
Faculdade Cambury, no Se-
tor Sol Nascente; Faculdade 
Alfredo Nasser, no Jardim 
Esmeralda; FacUnicampis, 
no Setor Coimbra; e UniA-
raguaia, no Setor Bueno; 
das 18h30 às 20h30.

A via com maior número de 

infrações é a Avenida Tocan-
tins, com 21.109, seguida da 
Avenida Araguaia e Avenida 
Paranaíba. A Rua 132, no Se-
tor Sul, ocupa o quarto lugar 
e em seguida vem a Marginal 
Botafogo, ambas com 11.465 
e 11.215, respectivamente. 

O secretário municipal de 
Mobilidade, Horário Mello, 
afirma que todas as infra-
ções foram cometidas em 

vias sinalizadas. “Essas mul-
tas são somente em vias si-
nalizadas. Não há autuações 
em ruas sem sinalização. O 
trânsito mat e a única vacina 
é a mudança de comporta-
mento”, alerta o titular da 
SMM sobre os cuidados no 
trânsito. Horácio revela ain-
da que a previsão é que esse 
número chegue a meio mi-
lhão no final de 2021.

Reprodução

O Parque Mutirama e 
o Zoológico de Goiânia 
dobraram a quantidade 
de público no mês de re-
abertura, revelou o presi-
dente da Agência Muni-
cipal de Turismo, Eventos 
e Lazer (Agetul), Valdery 
Júnior, em live Prefeitu-
ra Digital realziada nesta 
segunda-feira (09).

“Tivemos um aumen-
to de 200% nesses 30 
dias de reabertura. Mais 
de 60 mil pessoas pas-
saram pelo Zoológico e 
mais de 50 mil pelo Mu-
tirama”, declarou Valdery. 
De acordo com ele, nesse 
período, as unidades 
mantiveram todos os 
protocolos de seguran-
ça, com limpeza, saniti-
zação, demarcações de 
distanciamento, álcool 
em gel ou 70% e a obri-
gatoriedade do uso de 
máscara. “Foi um suces-
so”, avaliou o presidente.

Pesquisas com espe-
cialistas de saúde divul-
gadas em várias partes 
do mundo apontam que 
a reabertura de parques 
e unidades de lazer nes-
se período de pandemia 
de Covid-19 é questão 
de saúde pública. Em 
Goiânia, as duas unida-
des foram reabertas no 
dia 14 de maio.

Ação Social
Segundo o titular da 

Agetul, a bilheteria soli-
dária, instituída na ges-
tão de Rogério Cruz, em 
que frequentadores do 
parque fazem doações 
voluntárias, já arrecadou 
quase sete toneladas de 
alimentos, no Parque 
Mutirama, que irão para 
o Banco de Alimentos da 
Prefeitura de Goiânia.

“Algo inédito na ci-
dade. São milhares de 
alimentos que serão 
destinados a quem mais 
precisa. A ação será en-
cerrada daqui a duas se-
manas e a primeira-dama 
Thelma é a madrinha do 
projeto”, declarou Val-
dery Júnior.

Excesso de velocidade e falta do cinto são 
principais problemas no trânsito de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia 
teve alta de 60% na abertu-
ra de processos e arrecada-
ção recorde do Imposto So-
bre Transmissão de Imóveis 
(ISTI), com superávit de R$ 
50 milhões se comparado 
ao primeiro semestre do 
ano passado. Isso colabo-
rou para a prorrogação por 
mais 60 dias a vigência das 
alíquotas reduzidas, que 
desde o dia 9 de julho estão 
nos menores níveis. O des-
conto temporário vai até o 
dia 6 de outubro.

Pelos próximos dois me-
ses, a menor alíquota de 
ISTI vigente será de 0,25%, 
metade da taxa que está 
estabelecida no Código Tri-
butário Municipal (CTM), e 
incide sobre os imóveis cujo 
valor efetivamente financia-
do some até R$ 200 mil.

O recuo de 50% na tribu-
tação também atende os fi-
nanciamentos acima de R$ 
200 mil e de até R$ 650 mil, 
que tiveram variação nega-
tiva de 1% para 0,50% du-
rante o período de vigência 
do benefício; assim como 
para as aquisições com va-

lor de financiamento supe-
rior a R$ 650 mil, com osci-
lação de 2% para 1%.

Dados da Secretaria Mu-
nicipal de Finanças (Sefin) 
apontam que o ISTI  já resul-
tou em um incremento de 
caixa superior a R$ 10 mi-
lhões, quando comparados 

os meses de julho de 2020 e 
de 2021. No sétimo mês do 
ano passado, ingressaram 
nos cofres públicos R$ 13,2 
milhões provenientes da 
transmissão de imóveis. No 
mesmo período deste ano, 
entraram R$ 24,1 milhões.

“Nós já tivemos um supe-

rávit do primeiro semestre 
de 2020 para 2021, em re-
lação ao ISTI, neste anos nós 
arrecadamos R$50 milhões a 
mais se comparado a 2020, 
o que é um número muito 
substancial”, destacou o se-
cretário, Geraldo Lourenço.

“Tivemos no mês de 
julho um crescimento de 
mais de 80% se comparado 
a julho de 2020. Não tem 
uma previsão de valores, se 
olharmos a média histórica 
dos últimos dois anos está 
entorno de R$12 milhões 
por mês. Se continuar com 
esse incremento, espera-
mos chegar no mesmo pa-
tamar, isso é uma expecta-
tiva porque não temos uma 
definição. Tudo depende 
do movimento da própria 
economia e das pessoas”, 
Completou Lourenço.

Transmissão de imóveis aumentou 60% com desconto no imposto
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O governador Ronaldo 
Caiado e a presiden-
te de honra da Orga-

nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e coordenadora 
do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado, lançaram 
nesta segunda-feira (9/8) 
o programa Mães de Goi-
ás. A iniciativa garantirá R$ 
250 por mês a famílias em 
vulnerabilidade social. A ex-
pectativa é atender cerca de 
100 mil goianas a partir de 
setembro de 2021. No total, 
o Tesouro estadual investirá 
mais de R$ 219 milhões, por 
meio do Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás, o 
Protege Goiás. 

 O auxílio será destinado 
a mulheres com filhos de 
0 a 6 anos de idade, tendo 
em vista a assistência social 
e financeira. Por meio da 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social (Seds), 
o Mães de Goiás quer forta-
lecer o papel protetivo da 
mãe, com a construção de 
caminhos para a supera-
ção de riscos sociais. Além 
disso, o programa também 
visa garantir a segurança 
alimentar, fomentar renda 
e oferecer melhor qualida-

de de vida, bem como as-
segurar a permanência dos 
filhos na escola. 

 “Só uma mãe sabe a im-
portância que é colocar um 
prato de comida para os fi-
lhos”, destacou Caiado, em 
seu pronunciamento duran-
te ato realizado no Teatro 
Goiânia. “Essa nutrição é 
fundamental para as crian-
ças, e não podemos cerceá-
-las deste direito. Cabe a 
nós, governantes, termos a 

responsabilidade de provê-
-las de condições dignas”, 
pontuou. O governador, que 
também é médico, chamou 
a atenção para a faixa etá-
ria contemplada pelo novo 
programa de transferência 
de renda. “A primeira in-
fância, entre 0 e 6 anos, é o 
momento de crescimento, 
principalmente cognitivo, 
conforme estudo de base 
internacional. Um déficit 
alimentar pode provocar se-

quelas eternas”, salientou. 
 “Hoje avançamos ainda 

mais na rede de proteção 
social. Toda renda do Mães 
de Goiás vai chegar às mãos 
de goianas que são o esteio 
de suas famílias. Nós, mães, 
nunca podemos deixar de so-
nhar pelos nossos filhos”, afir-
mou Gracinha Caiado. Para a 
primeira-dama, a iniciativa é 
uma vitória do Governo de 
Goiás, em parceria com os 
deputados da Assembleia Le-

gislativa e a bancada federal, 
que abraçaram o projeto.

 Gracinha ainda enfati-
zou que o novo programa 
de transferência de renda 
é protetivo e focalizado, ao 
mesmo tempo em que dialo-
ga com todas as ações já ati-
vas na área social do Estado. 
“O foco na primeira infância 
e o respeito a cada uma de 
nossas mães é a base desse 
projeto. É um programa que 
intensifica o trabalho em 

prol da segurança alimentar 
das famílias, ao mesmo tem-
po em que se articula com a 
Saúde, Educação, proteção 
social e qualificação profis-
sional”, completou. 

Do ponto de vista da neu-
rociência, conforme pontuou 
o deputado federal e médico 
Zacharias Calil, todos nas-
cem com o mesmo cérebro e 
a mesma quantidade de neu-
rônios. O que vai proporcionar 
um melhor desenvolvimento 
são os estímulos recebidos 
desde a tenra idade. “Quanto 
mais estímulo a criança rece-
be, mais ela se desenvolve. É 
importante o que o Governo 
de Goiás está fazendo para 
que possamos alimentar es-
sas crianças”, refletiu.

 As famílias contempla-
das terão direito ao novo 
benefício do Governo de 
Goiás por meio de um ca-
lendário progressivo, que 
incluirá todas as beneficiárias 
em até 10 meses. O programa 
utilizará a base de dados do 
Cadastro Único do Governo 
Federal (CadÚnico) e será 
realizado por meio de trans-
ferência de renda direta. O 
calendário será divulgado 
no site da Seds (https://
www.social.go.gov.br).

O governador Ronaldo 
Caiado acabou com a chama-
da “indústria da multa”, em 
Goiás: o  fim dos radares mó-
veis nas rodovias goianas, um 
dos primeiros compromissos 
de campanha, foi integral-
mente cumprido. A redução 
é verificada tanto no número 
de registro de infrações, como 
na arrecadação. Entre 2017 e 
2018, o número de autuações 

foi de 1.343.864. No biênio 
2019/2020, dois primeiros 
anos da nova gestão, o índice 
ficou em 1.060.047, o que cor-
responde a 300 mil a menos.

“Não tem mais aquele 
pardal móvel, que multava 
às escondidas, sem nenhum 
objetivo de educar”, afirma 
Caiado. “Nós temos respon-
sabilidade nas rodovias, mas 
sem aquelas máfias de antes, 

que só assaltavam o bolso do 
goiano”, arremata. Contratos 
para instalação e manutenção 
de radares também custaram 
menos aos cofres públicos.

Em relação ao valor das 
multas (sem desconto), de 
2017 a 2018, o montante 
foi R$ 234.118.218,67, en-
quanto no período entre 
2019 e 2020, a arrecadação 
caiu para R$ 181,282.515,93, 

uma redução de 23%.
A Goinfra reduziu em 

46% os gastos públicos com 
o monitoramento eletrôni-
co nas rodovias estaduais, 
a partir da contratação de 
novas empresas para a 
prestação do serviço.

O atual contrato, licitado 
pela gestão passada, em de-
zembro de 2016, custou ao 
erário mais de R$ 81 milhões 

somente até outubro de 
2020. Com o certame do ano 
passado, a agência prevê um 
investimento que deve ficar 
abaixo de R$ 44 milhões, 
ao longo dos próximos três 
anos, tendo em vista garan-
tir a segurança viária.

 Em razão da mudança 
das empresas contratadas, 
os radares e lombadas ele-
trônicas já instalados estão 

sendo substituídos por no-
vos aparelhos. Hoje são 482 
faixas monitoradas e, apesar 
de a licitação prever a possi-
bilidade de implantação do 
serviço em outros pontos, 
não há projetos da Goinfra 
para ampliar esse número, 
exceto pela programação de 
atender a demandas pontu-
ais, já executadas pelo Minis-
tério Público Estadual.

Reprodução

Caiado acaba com “indústria da multa” em Goiás após remover radares móveis

Mães de Goiás: governo vai pagar R$ 250 a 
mães em situação de extrema vulnerabilidade
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O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
apresentou nesta 

segunda-feira (9/8) uma pro-
posta que altera programas 
sociais do governo, entre 
eles o Bolsa Família, para 
criar um novo programa, 
chamado de Auxílio Brasil.

Bolsonaro entregou o 
texto de uma medida pro-
visória (MP) ao presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), criando 
o programa e também uma 
proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que trata do 
pagamento de precatórios.

O presidente Jair Bolsona-
ro apresentou as propostas 
acompanhado dos ministros 
da Economia, Paulo Guedes, 
da Casa Civil, Ciro Nogueira, 
do Gabinete de Segurança 
Institucional, Augusto Hele-
no, da Secretária de Governo 
da Presidência, Flávia Arruda, 
e da Cidadania, João Roma.

O novo programa social 
deve pagar, pelo menos, 50% 
acima do valor médio pago 
pelo Bolsa Família, que atual-
mente é de R$ 189. Parte dos 
recursos do novo programa 
virá do parcelamento do pa-
gamento de precatórios pre-
visto na PEC e também de um 
fundo que será criado com 
recursos de privatizações.

“São duas propostas que 
chegam no dia de hoje que 
vão dar transparência e res-
ponsabilidade aos gastos, aí 
incluído o viés social do go-
verno. Sabemos que a pan-
demia [de covid-19] trouxe 
uma inflação dos alimentos 
para o mundo todo. Então, 
não podemos deixar desas-
sistidos os mais vulneráveis. 
Já decidido por nós que é 
uma proposta mínima de 
50% do Bolsa Família, que 

agora se chama de Auxílio 
Brasil”, disse Bolsonaro.

Em entrevista coletiva 
após a entrega da proposta, 
o ministro da Cidadania, João 
Roma, explicou como será o 
novo programa. De acordo 
com o ministro, a decisão fi-
nal sobre os valores do Auxí-
lio Brasil deve ocorrer no final 
do mês de setembro.

“O valor portanto deve ser 
definido por volta do final de 
setembro uma vez que essa 

reestruturação do programa 
entra em vigor no mês de no-
vembro. Até outubro temos 
a extensão do auxílio emer-
gencial”, disse. “O programa 
com essa nova reformulação 
abrange uma série de polí-
ticas públicas e o valor do 
benefício será diferente de 
acordo com o perfil de cada 
família”, acrescentou Roma.

Além do aumento no valor 
pago, o ministro disse ainda 
que o novo programa deve 

aumentar o número de bene-
ficiários. “O atual programa de 
transferência de renda, que é 
o Bolsa Família, abrange cerca 
de 14,6 milhões de benefici-
ários. Esse número deve au-
mentar, indo acima de 16 mi-
lhões de beneficiários”, disse.

Programa Alimenta Brasil
A medida provisória en-

tregue nesta segunda-feira 
também cria o Programa 
Alimenta Brasil, em substi-

tuição ao Programa de Aqui-
sição de Alimentos e o Bene-
fício Primeira Infância. Esse 
programa apoiará financei-
ramente, com os maiores in-
vestimentos, as famílias mais 
vulneráveis do país, especial-
mente aquelas com crianças 
em primeira infância.

Tramitação
O presidente da Câma-

ra disse que vai acelerar a 
tramitação da MP para que 
o texto seja analisado pelo 
plenário em um curto espa-
ço de tempo. Lira disse que 
a pandemia deixou a parce-
la vulnerável da população 
mais exposta ao processo 
inflacionário devido ao au-
mento em diversos serviços 
e preços dos combustíveis.

“O Congresso se debruçará 
rapidamente sobre essa medi-
da provisória, vai se dedicar a 
fazer o melhor dentro do pos-
sível economicamente, mas 
com um cunho de responsabi-
lidade elevado”, afirmou.

Lira disse ainda que vai 
adotar o mesmo procedimen-
to com a PEC dos Precatórios. 
De acordo com o presidente 
da Câmara, a intenção é que 
a proposta seja votada antes 
que o Congresso termine o 
processo de votação do or-
çamento da União para 2022.

Divulgação

Jair Bolsonaro entrega MP que cria o Auxílio 
Brasil, em substituição ao Bolsa Família

Por 22 votos a 11, a comis-
são especial da Câmara dos 
Deputados aprovou o relató-
rio da deputada Renata Abreu 
(Pode-SP) para a PEC 125/11. 
Deputados analisam neste mo-
mento destaques que poderão 
alterar o texto aprovado.

A proposta original trata-
va apenas do adiamento das 

eleições em datas próximas a 
feriados e, no quarto substitu-
tivo ao texto, a relatora Renata 
Abreu sugere, na prática, uma 
ampla reforma político-eleito-
ral. Ela decidiu incluir vários 
temas a fim de “aumentar o 
leque de propostas” levadas 
para a apreciação do Plenário.

O texto prevê, por exem-

plo, a adoção do sistema elei-
toral majoritário para a elei-
ção de deputados federais e 
estaduais em 2022. Nesse sis-
tema, é eleito o mais votado 
sem levar em conta os votos 
do partido, como acontece 
hoje no sistema proporcional.

Será uma transição para 
o sistema “distritão misto”, 

a ser adotado nas eleições 
seguintes para Câmara dos 
Deputados, assembleias le-
gislativas e câmaras munici-
pais. Ao contrário do distrital 
misto, inicialmente sugerido 
por Renata Abreu, o “distri-
tão misto” não necessita da 
prévia delimitação de distri-
tos eleitorais por parte do 

Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ou seja, a circunscrição 
eleitoral será o próprio esta-
do (ou o Distrito Federal).

Outra novidade no texto 
é o chamado “voto preferen-
cial” nas eleições para presi-
dente da República, gover-
nadores e prefeitos a partir 
de 2024. A ideia de Renata 

Abreu, já adotada na Irlanda 
e no estado de Nova Iorque, é 
dar ao eleitor a possibilidade 
de indicar até cinco candida-
tos em ordem de preferência. 
Na apuração, serão contadas 
as opções dos eleitores até 
que algum candidato reúna 
a maioria absoluta dos votos 
para chefe do Executivo.

Comissão da Câmara aprova distritão e fim do segundo turno presidencial



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
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 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
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

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 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
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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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 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

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

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
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 meror-
çamento, fale com o José 
Francisco F: 62 99102-
5593

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

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
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
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Depois de 100 anos, 
os Jogos Olímpicos 
vão retornar para Pa-

ris em 2024. A capital fran-
cesa, que recebeu o evento 
pela última vez em 1924, 
tem como objetivo sediar a 
Olimpíada mais sustentável 
de todos os tempos. O pla-
no prevê 95% de instalações 
já existentes ou temporárias. 
Paris-2024 promete ainda 
uma estratégia inovadora de 
redução de emissões de gás 
para entregar uma pegada de 
carbono 55% menor em com-
paração, por exemplo, aos Jo-
gos de Londres, em 2012.

A Vila Olímpica será uma 
vitrine de desenvolvimento 
sustentável com edifícios de 
baixo carbono e ecológicos, 
usando 100% de energia re-
novável e uma estratégia de 
política de zero resíduo. Será 
também uma edição mais 
compacta dos Jogos, sem 
grandes deslocamentos. Com 
85% dos locais de competição 
situados em um raio de 10 
km, a menos de 30 minutos 
da Vila Olímpica, por exemplo.

Muitas modalidades, in-
clusive, serão disputadas na 
região central da cidade, em 
instalações montadas em car-
tões postais da capital fran-

cesa. Diante da expectativa 
de que até lá o mundo terá 
controlado a disseminação 
do novo coronavírus e suas 
variantes, os organizadores 
querem conectar os Jogos 
Olímpicos à população local, 
algo que Tóquio não conse-
guiu por causa da pandemia.

“Estou ansioso e anima-

do para ver locais icônicos 
no meio de Paris se trans-
formarem em um Parque 
Olímpico. São áreas que 
reúnem o melhor da cultura 
e vão reunir também o mel-
hor dos esportes”, disse Tony 
Estanguet, presidente do Co-
mitê Organizador dos Jogos 
de Paris, durante a sua pas-

sagem por Tóquio para pro-
mover a próxima Olimpíada. 
“Nosso objetivo é levar os 
Jogos para fora dos estádios, 
para lugares onde as pes-
soas estão, como museus e 
praças públicas de Paris.”

A Place de la Concorde, 
localizada no fim da Avenida 
Champs-Élysées, por exem-

plo, vai receber as provas de 
basquete 3×3, skate e BMX, 
além do breakdance, a nova 
modalidade que será incluí-
da no programa olímpico em 
Paris. Já o Palácio de Versa-
lhes será palco das competi-
ções de hipismo.

Outra novidade dentro do 
esforço de envolver o máxi-

mo de pessoas nos Jogos é 
que a cerimônia de abertura 
deverá ocorrer às margens 
do Rio Sena. O objetivo de ter 
um novo formato para o ato 
que abre oficialmente a Olim-
píada, levando a festa para 
fora dos estádios, é permitir 
que milhares de espectado-
res participem desse mo-
mento simbólico do esporte.

Vale destacar ainda que, 
no mesmo dia da maratona 
de Paris, atletas amadores 
disputarão uma prova idênti-
ca à dos corredores de elite. 
A diferença é que a “marato-
na pública” não começará ao 
mesmo tempo que o evento 
olímpico, mas o público vai 
correr no mesmo percurso 
e nas mesmas condições dos 
competidores profissionais.

Justamente em uma edi-
ção dos Jogos Olímpicos que 
promete deixar o público mais 
próximo dos atletas, uma das 
modalidades mais esperadas 
pelos expectadores será reali-
zada a 15 mil quilômetros de 
distância do centro de Paris. 
As provas do surfe serão no 
Taiti, na Polinésia France-
sa, território ultramarino da 
França. Nunca uma medalha 
olímpica foi disputada tão dis-
tante da cidade-sede.

Reprodução

Para Paris-2024, França promete Jogos 
sustentáveis e provas nos cartões-postais
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 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

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

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
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 meror-
çamento, fale com o José 
Francisco F: 62 99102-
5593

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

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
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
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A influencer e design de 
moda Karina Irby deu o que 
falar nas redes sociais após 
aparecer usando um biquíni 
feito de máscaras cirúrgicas. 
Com mais de 1,2 milhões de 
seguidores, a australiana 
compartilhou as imagens 
em seu perfil no Instagram 
no último domingo (8).

“Use sua máscara. Eu 
levei o lockdown a sério e 
desenhei um novo biquíni, 
com edição limitada: O Mo-
ana Mask Bikini. É reversí-
vel, ajustável, vem em duas 
cores e, mais importante… 
é seguro!” ”, escreveu.

A ideia da influencer era 

incentivar os seguidores a 
usarem máscaras de prote-
ção contra a Covid-19, mas a 
maneira não foi bem aceita.

“Quão triste é a sua falta 
de sensibilidade? Realmen-
te, beleza é sinônimo de 
tolice”, escreveu uma segui-
dora. “Essas máscaras levam 
pelo menos 450 anos para 
se decompor. Que desper-
dício. Considere usar uma 
reutilizável e lavável, é muito 
melhor para o meio ambien-
te”, acrescentou outro.

“Caaaara, eu te segui e te 
amei muito. Mas não posso 
apoiar alguém que brinca com 
essa m*rda de pandemia”.

“Jamaica, a ilha?”, per-
gunta, com surpresa, 
a adolescente loira 

de Manhattan. “Não, Jamaica, 
Queens”, responde, com iro-
nia, a adolescente negra que 
vive na periferia de Nova York. 
Tal diálogo é secundário, mas 
ele dá a medida do desconhe-
cimento em torno do bairro 
de maioria negra e caribenha 
no início dos anos 1990.

Local de nascimento de 
50 Cent, é esse o cenário da 
nova série da franquia “Po-
wer” (2014-2020), que tem o 
rapper como produtor-execu-
tivo. Com estreia neste domin-
go (18/07) na Starzplay, “Po-
wer Book III: Raising Kanan” 
é o segundo “filho” do drama 
policial que acompanhou, em 
seis temporadas, o rico dono 
de uma boate de luxo que tem 
uma vida dupla como chefe do 
tráfico em Nova York.

A franquia gerou também 
“Power Book II: Ghost”, com 
segunda temporada prevista 
para este ano, além dos já 
anunciados “Power Book IV 
e V”, sem previsão de estreia. 
“Raising Kanan”, que antes 
mesmo de estrear teve seu 

segundo ano confirmado, 
volta no tempo e acompanha 
a trajetória de Kanan Stark 
(Mekai Curtis) na adolescên-
cia. O personagem, na idade 
adulta interpretado por 50 
Cent, foi um dos grandes an-
tagonistas da série principal.

Escolhas
Aqui, Kanan é um adoles-

cente de South Jamaica. Em 
1991, aos 15 anos, ele não 
tem do que reclamar. Criado 
só pela mãe, é o único filho de 
Raquel “Raq” Thomas (Patina 
Miller), uma distribuidora de 

cocaína com poder crescente 
na região. Inteligente, com 
bons amigos na escola, mas 
sem fugir de uma boa briga, 
tem o futuro à sua frente. 

A mãe quer mantê-lo o 
mais longe possível do tráfi-
co, mandá-lo para uma escola 
de elite em Manhattan. Mas 
Kanan acaba fazendo suas 
próprias escolhas, é o que o 
episódio-piloto não demora 
a mostrar. A série é também a 
grande chance de Mekai Cur-
tis. Aos 20 anos, com uma car-
reira iniciada na infância em 
séries e programas da Disney, 

ele vive seu primeiro protago-
nista em uma produção dra-
mática. Chegou ao universo 
de “Power” quase sem saber. 
“Estava assistindo à série e 
pensando como gostaria de 
fazer parte dela. Na semana 
seguinte, fui chamado para 
uma audição. Só sabia que 
seria um spin-off”, conta ele, 
que foi para o teste às escuras. 

“Era outro roteiro, outro 
nome, mas, como era fã, acei-
taria qualquer coisa, até mes-
mo uma participação com um 
personagem que morreria no 
primeiro episódio.” 

Power Book III: Raising Kanan foca 
adolescência do aprendiz de traficante

Influencer faz biquíni de 
máscaras e é criticada nas re-
des sociais: “Falta de respeito”


