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Durante décadas, a Indonésia exigiu que as mulheres que queriam entrar para as Forças Armadas fizessem um ’teste de virgindade’ 
que consistia em um exame feito pelo médico, com a inserção de dois dedos na vagina, para verificar se o hímen estava intacto.

DIÁRIO DO ESTADO
Indonésia vai abolir teste de virgindade 
para mulheres recrutadas pelo Exército

Caiado anuncia pro-
gressão de salário 
para 5,1 mil funcioná-
rios da saúde  p2 p2

Tarifa única do transporte em 
Goiânia pode acabar ainda em 2021
O novo modelo para o sistema de transporte coletivo da Região Metropolita-
na de Goiânia, pode ser colocado em prática ainda este ano. De acordo com 
a CMTC, a ideia é estabelecer valores para curtas e médias distâncias.

p7

Foi dado início em testes para a pesquisa que vai definir os requisi-
tos técnico-científicos para homologação dos drogômetros no Brasil. 
Agentes policiais rodoviários federais foram capacitados e irão aprender 
a coletar amostras usando os equipamentos em rodovias federais. O 
aparelho tem a função de detectar a presença de substâncias psicoativa.

Governo Federal inicia primei-
ros testes para pesquisa com 
“drogômetro” nas rodovias  p4

p8
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Aparecida 
poderá exi-
gir cartão 
de vaci-
na contra 
Covid para 
acesso a 
comércios
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O novo modelo para 
o sistema de trans-
porte coletivo da 

Região Metropolitana de 
Goiânia, pode ser colocado 
em prática ainda este ano. De 
acordo com a CMTC, a ideia é 
estabelecer valores para cur-
tas e médias distâncias.

A tarifa máxima de R$ 4,30 
será mantida, e os usuários 
que andam em pequenas dis-
tâncias, à partir de um ponto 
central, irão pagar um valor 
menor. Segundo a CMTC, 
ainda não há valores defi-
nidos e o trabalho caminha 
para estabelecer o modelo e 
também a chance de inserir 
aporte público ao serviço con-
siderado social e essencial.

De acordo com a compa-
nhia, a proposta final preten-
de inserir o serviço de trans-
porte em Goiânia e demais 18 
cidades da RMTC, dentro de um 
novo modelo de atendimento 
com mais atratividade ao usu-
ário. “O trabalho deve estar 
concluído em 60 dias para 
avaliação das prefeituras de 
Goiânia, Aparecida de Goiâ-
nia, Senador Canedo e gover-
no do Estado”, afirma a CMTC.

A doméstica, Michely 
Martins que utiliza o trans-

porte público, de segunda 
a sexta-feira para trabalhar, 
afirma que o novo modelo 
é bom e com isso ela “teria 
uma ótima economia”, diz.

Por outro lado, a ideia 
teve resistência das prefeitu-
ras do interior e do Estado, já 
que o fim da tarifa única não 
teria compensação.

Um estudo apresenta-
do em maio deste ano, pela 
CMTC, mostra que com a re-
tirada de Goiânia do sistema 
metropolitano, as 170 linhas 
restantes teriam uma tarifa de 
R$ 7,54, enquanto que na capi-
tal o custo para o usuário seria 
de R$ 3 e a prefeitura iria inves-
tir R$ 80 milhões ao ano para 
manter a tarifa mais baixa.

Com o consenso sobre 
a necessidade de financia-
mento do sistema de trans-
porte, as discussões são 
ditas como avançadas e a 
próxima etapa é verificar o 
custo deste modelo, definir 
como o valor será arreca-
dado e como será montado 
o Fundo do Transporte, se 
seria metropolitano ou mu-
nicipal. A ideia é replicar a 
divisão feita no Plano Emer-
gencial para a continuidade 
na troca do modelo.

Reprodução

 Comitê de Preven-
ção e Enfrentamento à 
Covid-19 em Aparecida 
de Goiânia deve avaliar 
na próxima reunião se-
manal medidas para in-
centivar a vacinação de 
pessoas na cidade. Uma 
das medidas seria a exi-
gência de apresentação 
do cartão de vacina para 
acesso em shopping e 
bares para pessoas que 
estão na faixa etária 
apropriada para vacina-
ção em Aparecida.

O comitê é composto 
por representantes da 
Prefeitura de Aparecida, 
Câmara, Ministério Pú-
blico, Defensoria Públi-
ca, OAB, Aciag e outras 
entidades da sociedade 
civil organizada e coor-
denada pelo secretário 
de Saúde de Aparecida, 
Alessandro Magalhães. 
Criada no início da pan-
demia, em 14 de março 
de 2020, o Comitê tem 
editado medidas para 
conter a disseminação 
do coronavírus na cida-
de e agora deve buscar 
por medidas que incen-
tivam a vacinação.

Vacinação cida
A partir dessa quinta-

-feira (12), Aparecida 
iniciou a vacinação para 
pessoas com 24 anos ou 
mais. De acordo com a 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Aparecida de 
Goiânia (SMS), até sexta-
-feira (6), foram aplicadas 
na cidade 342.672 doses 
de vacinas contra a Co-
vid-19. Desde o início da 
vacinação em 20 de ja-
neiro, 249.567 pessoas 
receberam a 1ª dose no 
município e 77.315 foram 
vacinadas com a 2ª dose, 
sendo 15.790 pessoas va-
cinadas com dose única.

Estes números repre-
sentam 59% da popula-
ção adulta na cidade vaci-
nada com a primeira dose 
e 22% completamente 
imunizadas com a segun-
da dose ou dose única.

Tarifa única do transporte em 
Goiânia pode acabar ainda em 2021

Nesta quarta-feira (11), 
a Polícia Civil, por meio da 
Delegacia Estadual de Re-
pressão a Furtos e Roubos 
de Cargas (Decar) – em con-
junto com a Polícia Militar 
de Goiás e a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) – deflagrou 
a Operação Cavalo de Troia 
– Ultimato Final. Nessa eta-
pa da operação, medidas 
cautelares foram cumpri-
das contra motoristas liga-
dos a esquema de desvio 
de carga de aço e soja.

A investigação começou 
em junho de 2022, em de-
corrência ao aumento de 
registros de ocorrências 
de roubos de carregamen-
to de sojas e aços utiliza-
dos na construção civil. Já 
nas primeiras diligências, 
foi constatado pela polícia 
que 100% dos registros de 

roubos eram falsos e que 
se tratavam de uma moda-
lidade criminosa de estelio-
nato, com participação do 
motorista transportador.

Segundo a polícia, os 
motoristas utilizavam uma 
conhecida plataforma digital 
de contratação de frete pra 
atrair suas vítimas, todas em-

presários ligados ligados ao 
ramo de transportes, vendas 
de aço e armazenagem de 
grãos, que buscavam apenas 
o menor preço. As vítimas, 
que não conseguiam saber 
sobre a vida dos motoristas 
e visavam o preço menor, 
entregavam as cargas aos 
transportadores que, após 

realizarem o carregamento, 
desviavam os produtos.

Os motoristas utiliza-
vam uma narrativa padrão, 
que chamou a atenção dos 
investigados. Foi então ob-
servado contexto de ocor-
rência, verificando assim a 
existência do esquema cri-
minoso, identificado todos 

os seus participantes.
A Operação Cavalo de 

Troia – Ultimato Final resul-
to em 10 prisões temporá-
rias/preventivas e cinco em 
flagrantes de motoristas, 
apreensão de cinco cami-
nhões e recuperação de 
várias cargas. De acordo 
com a investigação, apenas 
duas das 30 ocorrências 
partiram ou tiveram por 
destino o estado de Goi-
ás. O último motorista e o 
comparsa foram presos em 
Goiânia, nesta quarta-feira 
(11), após embarcar mais 
uma carga. Os prejuízos 
foram calculados em R$ 30 
milhões. Os investigados 
vão responder pelo crime 
de estelionato, receptação 
qualificada e associação 
criminosa. Cinco investiga-
dos estão foragidos.

Motoristas de organização criminosa são presos por desvio de cargas
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O governador Ronaldo 
Caiado anunciou, 
nesta quinta-feira 

(12/08), a progressão fun-
cional para 5,1 mil servido-
res efetivos da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES). A 
promoção funcional, conce-
dida por tempo de serviço, 
resulta em um aumento de 
3% nos vencimentos e está 
prevista no Plano de Cargos 
e Remuneração, estabeleci-
do pela Lei nº 18.464/2014. 
Os efeitos da concessão já 
entram em vigor no paga-
mento deste mês e o acrésci-
mo pode chegar a R$ 491,14.

O anúncio foi realizado 
durante solenidade no au-
ditório da Superintendência 
da Escola de Saúde de Goiás, 
localizada no Bairro Jardim 
Santo Antônio, em Goiânia. 
“Estamos conseguindo colo-
car a casa em ordem. A pro-
gressão já entra na conta de 
vocês este mês. Aos poucos, 
dentro da recuperação do 
Estado, retribuímos aos servi-
dores que cuidaram de vidas, 
se expuseram e têm agora a 
contrapartida do Governo de 
Goiás”, afirmou o governador.

Ronaldo Caiado tam-
bém anunciou que enviará 
à Assembleia Legislativa de 
Goiás projeto de lei que au-
menta o teto da produtivi-

dade. Atualmente, o valor é 
de R$ 8 milhões. O objetivo 
é elevar o número para R$ 
12 milhões e atingir todos 
os servidores. “Pode chegar 
a um impacto de mais de R$ 
50 milhões por ano”, pon-
tuou o chefe do Executivo.

Com recursos destina-
dos do orçamento-geral do 
Estado, o investimento do 
Governo de Goiás, para o 
pagamento das progressões 
anunciadas nesta quinta-
-feira, é de R$ 4.176.518,31 

em 2021, com valor propor-
cional por mês de R$ 835 
mil. Para 2022 e 2023, a 
previsão de gastos é de R$ 
10.023.643,93 por ano.

“Esse dia é de muita ale-
gria para nós”, destacou 
o secretário de Estado da 
Saúde (SES-GO), Ismael Ale-
xandrino, ao informar que 
a progressão era aguardada 
há anos pelos servidores. 
“O cenário que tínhamos do 
ponto de vista financeiro era 
de quase R$ 1 bilhão de dívi-

das na Saúde. Assumimos [o 
governo] devendo salário, re-
médios de 2012 a 2018, entre 
seis e oito meses [de repas-
ses] aos hospitais e todos os 
fornecedores”, explicou.

Mas isso não fez com que 
o Governo de Goiás deixasse 
de cumprir com as obriga-
ções, conta Ismael. “De lá 
para cá, a gente tem traba-
lhado em todas as frentes 
e, agora, a primeira parte do 
pacote de pedidos sai de for-
ma consistente, e vai trazer o 

direito, dar o ânimo às pes-
soas que vem solidificando 
sua carreira e nos ajudando”, 
ressaltou o secretário.

Ismael Alexandrino ain-
da reconheceu o empenho 
dos servidores estaduais no 
combate à pandemia da Co-
vid-19. “O maior capital que 
temos, nossa maior força, 
nosso diferencial para cuidar 
da saúde é o trabalhador. É 
o responsável por salvar tan-
tas vidas durante a pande-
mia”, concluiu o secretário.

O médico e deputado 
federal Zacharias Calil sa-
lientou a relevância dos 
investimentos na Saúde e 
da valorização dos traba-
lhadores. “É uma obrigação 
nossa, como políticos, investir 
na área da saúde. Esse é um 
grande momento para que a 
gente possa ser mais valoriza-
do, o profissional da área da 
saúde no geral, por que o tra-
balho que ele presta no servi-
ço público é muito importante 
para a sociedade”, pontuou.

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás, 
deputado estadual Lissauer 
Vieira, celebrou a progressão 
dos servidores. “Hoje venho 
comemorar com vocês essa 
conquista que não foi fácil. 
Isso é pela competência que 
vocês têm, o merecimento 
que o Governo de Goiás re-
conhece”, declarou.

Para Lissauer, a expectativa 
é de que a área da Saúde rece-
ba ainda mais investimentos 
em breve. “Melhorias para a 
condição de trabalho de todos 
vocês, tendo em vista o aten-
dimento da população, são 
fundamentais, mas também 
a valorização dos servidores 
e profissionais da saúde pesa 
muito. Tenho certeza de que 
mais avanços e melhorias vi-
rão”, finalizou o presidente.

A Ceasa (Centrais de 
Abastecimento de Goiás) foi 
uma das empresas públicas 
do Brasil que receberam o 
selo do Programa Nacional 
de Prevenção à Corrupção 
(PNPC). O selo é o resultado 
de uma autoavaliação que 
mostra que a empresa atin-
giu o nível “alto” de boas 

práticas administrativas em 
relação ao combate à cor-
rupção. Ou seja, ao alcan-
çar tal patamar, a Ceasa/GO 
tem, em suas práticas diá-
rias, baixa suscetibilidade às 
ações de ilicitudes.

O PNPC foi lançado pela 
Controladoria-Geral da 
União (CGU), em parceria 

com Tribunal de Contas da 
União (TCU), e é destinado 
a todos os gestores das or-
ganizações públicas das três 
esferas de governo e dos 
três poderes dos estados e 
federação. O objetivo prin-
cipal é reduzir os níveis de 
fraude e corrupção no Brasil 
a patamares similares aos de 

países desenvolvidos.
A primeira etapa do PNPC 

foi a indicação de servidor de 
cada órgão ou empresa pú-
blica que, por meio de uma 
plataforma de autosserviço 
on-line, respondeu a questio-
nários sobre possíveis garga-
los da empresa no tocante à 
corrupção. No caso da Ceasa, 

o indicado pela presidência 
foi o servidor Kléber Medra-
do, que, enquanto secretá-
rio-executivo do comitê de 
Compliance Público da Ceasa, 
foi responsável pela apresen-
tação de documentação que 
comprovasse as respostas 
dadas nos questionamentos.

Foram meses de ava-

liação, quando, enfim, foi 
preparado o diagnóstico, 
que colocou a Ceasa num 
prisma positivo em relação 
às políticas anticorrupção. 
Com isso, foi entregue pela 
CGU e TCU o selo especial, 
que pode ser usado pela 
empresa nas publicações e 
nos documentos oficiais.

Reprodução

Central de Abastecimento de Goiás recebe selo nacional anticorrupção

Governador Ronaldo Caiado anuncia progressão 
de salário para 5,1 mil funcionários da saúde
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Foi dado início em tes-
tes para a pesquisa que 
vai definir os requisitos 

técnico-científicos para ho-
mologação dos drogômetros 
no Brasil. Agentes policiais 
rodoviários federais foram 
capacitados e irão aprender 
a coletar amostras usando os 
equipamentos em rodovias 
federais. O aparelho tem a 
função de detectar a presen-
ça de substâncias psicoativa.

“As tecnologias evoluem 
e essa é uma ferramenta im-
portante para detecção de 
drogas psicoativas que alte-
ram a capacidade dos mo-
toristas de dirigirem de ma-
neira mais segura”, afirma o 
ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Anderson Torres.

Diretrizes
As diretrizes técnico-cien-

tíficas para o uso dos equipa-
mentos no país estão sendo 
definidas pelo grupo de tra-
balho coordenado pelo Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública (MJSP), por meio 
meio da Secretaria Nacional 
de Políticas sobre Drogas 
(Senad) que também conta 
com a participação da Polí-

cia Rodoviária Federal (PRF), 
da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública (Senasp), 
do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) e do 
Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro). Após a capacita-
ção dos policiais, a pesquisa 
será realizada nas estradas 

federais de todo o país.
“Essa pesquisa mostra 

o quanto é fundamental a 
integração entre os órgãos. 
Com o alinhamento da pes-
quisa à prática realizada por 
nossos policiais, conseguire-
mos desenvolver um produ-
to capaz de fazer com que 
as pessoas se sintam mais 

seguras ao utilizarem nos-
sas estradas”, diretor-geral 
da PRF, Silvinei Vasques.

Os testes são feitos com 
motoristas voluntários. Nes-
te primeiro momento, as 
amostras positivas não con-
figuram como infração legal, 
uma vez em que os aparelhos 
ainda não têm homologação 

para fiscalização. Todas as 
amostras que apresentarem 
testes positivos serão arma-
zenadas em freezers especí-
ficos, sendo transportados 
posteriormente a laborató-
rios para análise.

Os motoristas que apre-
sentarem alterações psico-
motoras em decorrência 

ao uso de substâncias psi-
coativa serão fiscalizados 
de acordo com a legislação 
em vigor e apenas serão 
convidados a participar da 
pesquisa após realizarem os 
procedimentos legais (bafô-
metro ou recusa, auto infra-
ção e prisão, se for o caso).

Após os testes, os dro-
gômetros que tiverem sua 
eficácia comprovada serão 
regulamentados pelo Con-
selho Nacional do Trânsito e 
pelo Inmetro, sendo utiliza-
dos em ações de fiscalização 
do uso de drogas por parte 
de motoristas, prevenindo 
acidentes. Os aparelhos es-
colhidos para o período de 
testes foram recebidos pelo 
Ministério, por meio de ces-
são de uso gratuito.

O que é drogômetro?
Drogômetros são dispo-

sitivos portáteis utilizados 
para a detecção de sustân-
cias psicoativas, como coca-
ína, maconha, anfetaminas e 
outras. O diagnóstico é feito 
através de amostras de flu-
ído oral. Os resultados são 
liberados em período de 5 a 
10 minutos após a coleta.

Divulgação

Governo Federal inicia primeiros testes para 
pesquisa com “drogômetro” nas rodovias

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
anunciou nesta quinta-feira 
(12/08) uma série de me-
didas para aumentar trans-
parência nas eleições pre-
sidenciais de 2022. Entre as 
medidas, está à abertura de 
códigos-fonte, programas 
inseridos nas urnas para per-
mitir a votação e totalização 
dos votos, a partidos e técni-
cos das legendas a partir de 
1º de outubro deste ano.

Barroso explicou que a 
elaboração dos programas é 
o único momento em que há 
manipulação humana nos sis-
temas eleitorais e convidou as 
agremiações para participar 
do processo desde o inicio.

“A realidade é que os par-
tidos não compareciam nem 
indicavam seus técnicos. As-
sim foi nas Eleições de 2016, 
nas Eleições de 2018, nas 
Eleições de 2020: nenhum 
partido compareceu para 
fiscalizar. Alguém poderia 

imaginar que é desídia dos 
partidos, mas não. Era a con-
fiança que tinham no sistema 
e, por isso, nem se sentiam 
obrigados a vir aqui ver como 
estava sendo feito”, afirmou.

Inseminação
O ministro reforçou o con-

vite aos partidos para que 
participem da inseminação 
dos programas da urna. O 
objetivo, segundo Barroso, é 
verificar se os softwares inseri-
dos são os mesmos que foram 

assinados digitalmente e la-
crados. “Não há como fraudar 
o programa uma vez lacrado. E 
nós queremos fazer isso com a 
participação e na frente de to-
dos os partidos políticos, além 
do Ministério Público e da Po-
lícia Federal, que já participam 
normalmente deste momento 
com o TSE”, reiterou.

Teste de Integridade
Barroso também afirmou 

que está sendo feito um 
estudo, pela Secretaria de 

Tecnologia da Informação do 
TSE, para aumentar o núme-
ro de urnas que são audita-
das de forma independente 
durante o Teste de Integri-
dade. O procedimento con-
siste no sorteio, na véspera 
da eleição, de 100 urnas 
aleatórias que serão utiliza-
das para coletar o voto dos 
eleitores em cédulas de pa-
pel, com o correspondente 
registro na urna eletrônica, 
em ambiente controlado e 
filmado por câmeras.  

Comissão de transparência
Outra medida divulgada 

pelo presidente do TSE foi 
a criação de uma comissão 
externa com membros da 
sociedade civil e instituições 
públicas para fiscalizar e 
acompanhar de perto o fun-
cionamento do sistema elei-
toral. O grupo terá livre aces-
so a pessoas e equipamentos 
da Corte para ajudar no pla-
nejamento de medidas de 
transparência e auditar cada 
etapa do processo eleitoral.

TSE adota medidas para aumentar transparência de urnas e apuração nas eleições



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 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
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 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
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 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

-------------------------------
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, 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
200m², 3 quartos, 1 suíte, 
1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manutenção 
geral, construimos, cado! 
Ligue e faça o seu orça-
mento, 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 ve-
íAcabador 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 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto

JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
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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Durante décadas, a In-
donésia exigiu que as 
mulheres que queri-

am entrar para as Forças Ar-
madas fizessem um ’teste de 
virgindade’ que consistia em 
um exame feito pelo médico, 
com a inserção de dois de-
dos na vagina, para verificar 
se o hímen estava intacto.

Mulheres que eram “re-
provadas” no exame perdiam 
a vaga e podiam dar adeus a 
uma possível carreira militar.
Em alguns casos, a exigência 
se estendia até mesmo às noi-
vas de policiais militares, que 
precisavam passar pelo mes-
mo processo antes de se casar.

Neste mês o Exército anun-
ciou que vai mudar as regras e 
a partir de agora as candidatas 
serão avaliadas apenas quan-
to a sua capacidade e aptidão 
para o treinamento físico.
Não está claro se a mudança 
vai valer só para o Exército ou 
também para as outras Forças 
Armadas do país.

O que era o ‘teste de 
virgindade’?O teste fazia par-
te de uma análise médica 
mais ampla a que todos os 
candidatos são submetidos, 
para verificar o estado de saú-
de do recruta.Porém o exame 
ginecológico era apenas para 
mulheres - os homens não 

precisavam passar por uma 
análise de suas partes íntimas.

A prática é algo que há 
anos organizações de direitos 
humanos denunciam como 
abusiva e discriminatória.”Um 
‘teste de virgindade’ é uma 
forma de violência de gênero 
e é uma prática amplamen-
te desacreditada”, afirma 
Andreas Hasorno, pesqui-
sador da organização Hu-

man Rights Watch, dedi-
cada à defesa dos direitos 
humanos, na Indonésia.

“O teste ginecológico in-
clui a prática invasiva de inse-
rir dois dedos na vagina para 
provavelmente avaliar se a 
mulher já fez sexo antes”, diz 
ele.Muitas mulheres que de-
ram depoimento à Human Ri-
ghts Watch afirmaram que o 
procedimento ao qual foram 

submetidas era doloroso.
Fim dos exames invasivo-

sEm novembro de 2014 a Or-
ganização Mundial de Saúde 
determinou que testes com o 
objetivo de verificar “virginda-
de” não têm validade científi-
ca.Médicos e especialistas em 
saúde reprodutiva afirmam 
que a preservação do hímen 
não tem nenhuma relação 
com o que popularmente se 

considera “virgindade”. Aliás, 
“virgindade” sequer é um ter-
mo médico ou científico.

O comandante do Exér-
cito da Indonésia, Andika 
Perkasa anunciou neste mês 
o fim da exigência deste tipo 
de exame para as mulhe-
res que desejam entrar nas 
Forças Armadas.”Já não será 
mais necessário”, disse ele. 
“O objetivo do processo de 

seleção é verificar a saúde”, 
afirmou Perkasa.

A partir de agora as candi-
datas serão avaliadas apenas 
quanto a sua capacidade e 
aptidão para o treinamento 
físico.”O comando do exérci-
to está fazendo a coisa cer-
ta. Agora é responsabilidade 
dos comandantes territoriais 
e de batalhão seguir as or-
dens e reconhecer a natu-
reza não científica e abusiva 
dessa prática”, diz Hasorno.

Não está claro se o anún-
cio afeta apenas o Exército 
ou também outros ramos 
das Forças Armadas do país 
asiático. As dúvidas devem 
ser esclarecidas nas próximas 
semanas.”Os comandantes 
da Marinha e da Força Aérea 
agora precisam ser pressio-
nados para seguir o exemplo 
do Exército e acabar com essa 
prática”, afirma o pesquisador.

O partido Partai De-
mokrat, uma das principais 
legendas da oposição, afir-
mou que a abolição do exa-
me levará a “melhorias no 
sistema de recrutamento”, 
segundo o site de notícias 
Detik. O partido disse ainda 
que os exames aos quais os 
candidatos são submetidos 
devem ser relevantes para 
seus papéis e deveres.

Reprodução

Indonésia vai abolir teste de virgindade 
para as mulheres recrutadas pelo Exército
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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

-------------------------------
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, 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
200m², 3 quartos, 1 suíte, 
1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manutenção 
geral, construimos, cado! 
Ligue e faça o seu orça-
mento, 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 ve-
íAcabador 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 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto

JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
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 brasileira medalhista 
olímpica de 13 anos, Rays-
sa Leal, ganhou mais um 
prêmio nas Olimpíadas de 
Tóquio. Ela foi anunciada 
como vencedora do Espíri-
to Olímpico, honraria dis-
tribuída ao atleta que me-
lhor representou a atitude 
durante as competições.

Oferecida pelo Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI), a recompensa consis-
te em US$ 50 mil, equiva-
lente a mais de R$ 260 mil, 
valor a ser doado à institui-
ção de sua escolha. A jovem 
anunciou que pretende 
beneficiar a Organização 
Não-governamental (ONG) 
Social Skate, dedicada a in-
centivar a prática esportiva 

entre crianças e famílias.
A “Fadinha do Skate”, 

como ela ficou famosa, ainda 
aos sete anos, ganhou ainda 
mais notoriedade durante 
o evento por fazer amizade 
com competidoras. O mo-
mento mais marcante, segun-
do a COB, foi a cena em que 
Rayssa Leal comemora o ouro 
da japonesa Momiji Nishiya.

Rayssa ganhou a me-
dalha de prata na disputa 
de street feminino. “Hoje 
fui reconhecida, como a 
atleta que mais represen-
tou os valores Olímpicos 
durante os Jogos! E, como 
prêmio, iremos ajudar a @
ongsocialskate, que trans-
forma a vida de várias 
crianças através do Skate!”

Chegou aí um novo 
lançamento da Netflix 
que promete fazer 

você ficar sentado no sofá 
maratonando a primeira 
temporada inteira: a série 
“Tattoo Fail”. O programa 
junta tatuadores de alta li-
nha para consertar tatua-
gens feias ou velhas – mas 
com um plot twist: quem es-
colhe a nova tatuagem feita 
são familiares ou amigos.

Para os arrependidos de 
plantão, a gente já falou aqui 
de como remover a sua tatu-
agem a laser, e quais os tipos 
de tatuagem mais removidas 
para você evitar. Mas para 
aqueles que querem conti-
nuar tatuados, ainda há uma 
salvação: cobrir a sua tatua-
gem com outra tatuagem.

O que é Cover-up
“Cover-up” é nada mais 

do que cobrir ou consertar 
uma tatuagem com outra 
tatuagem e é muito utilizada 
como uma das técnicas para 
se livrar de uma tattoo feia.

Pode parecer simples criar 
um novo desenho em cima 

da tatuagem antiga, mas 
na realidade não é tão fácil 
assim. Primeiro, você deve 
procurar um profissional de 
qualidade e confiança, para 
ter certeza que você não vai 
se arrepender da nova tattoo.

Quando você encontrar 
com o tatuador, ele vai ana-

lisar a sua tatuagem velha, 
e fará algumas opções de 
desenho para cobrir – e 
essa é a parte desafiadora. 
Isso porque o tatuador não 
irá conseguir cobrir uma 
parte escura com cores cla-
ras, então é preciso pensar 
em um desenho que agrade 

o cliente, e que ao mesmo 
tempo cubra perfeitamente 
a antiga tatuagem.

E, se você não tem di-
nheiro para pagar uma ta-
tuagem nova ou removê-la, 
você pode sempre se ins-
crever para a nova tempo-
rada do “Tattoo Fail”.

Tattoo Fail: seriado ensina como 
consertar bem uma tatuagem feia

Rayssa Leal ganha 
prêmio por Espírito Olímpi-
co nos jogos de Tóquio


