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Governo de Goiás realiza investimentos da ordem de R$ 1,1 bilhão em programas sociais para a parcela mais vulnerável da população 
nos 246 municípios do Estado. Entre projetos e entregas realizados, já foram mais de R$ 364 milhões, que ganham reforço de R$ 830 
milhões para novas iniciativas, como reforma e construção de casas sem custo ou parcela de financiamento para os moradores. 
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Pais entregam 
filhos a soldados 
para tentar reti-
rá-los de Cabul  p7
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Terceira dose da vacina Corona-
vac aumenta a resposta imune
A taxa de anticorpos neutralizantes, capazes de bloquear a entrada do vírus 
Sars-CoV-2 nas células, induzida com a vacinação pode aumentar de três a 
cinco vezes após uma terceira dose em indivíduos de 18 a 59 anos.
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A Prefeitura de Goiânia realizou uma programação especial para marcar 
o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, celebrado nes-
ta quinta-feira (19/8). Das 8h às 11h, foram realizadas ações de cidadania 
na estrutura montada em frente ao Centro Pop, localizado na Alameda 
Botafogo, no Centro da cidade. 

Prefeitura acolhe popula-
ção em situação de rua du-
rante ação em Goiânia  p2
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Uma pesquisa da Fe-
deração das Indús-
trias do Estado de 

Goiás (Fieg), divulgada nesta 
quinta-feira (19/08), aponta 
que o Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
teve a maior alta dos últimos 
dez anos no Estado. Com 
incremento de 4,2 pontos 
frente ao mesmo período 
de 2020, os números atua-
lizados batem 64,7 pontos 
em agosto, melhor resultado 
desde março de 2011. Já em 
relação ao mês de julho des-
te ano, o aumento foi de 1,6.

O Icei é composto pelos 
indicadores de Condições, 
que mede o momento atu-
al do ambiente de negócios 
comparado com os últimos 
seis meses, e de expectati-
vas, que avalia as perspecti-
vas para o próximo semes-
tre. Conforme a Federação, 
foram registrados aumentos 
em ambos os índices.

O Indicador de Condições 
foi o que mais contribuiu 
com o aumento do Icei em 
agosto, com crescimento 
de 2,3 pontos da confiança 
frente ao mês anterior e 6,6 
pontos na comparação com 
agosto do ano passado. Com 
isso, chegou a 57,4 pontos, 
melhor resultado desde de-
zembro de 2020.

O presidente da Fieg, San-
dro Mabel, reitera a importân-
cia das reformas administrati-
va e tributária.”O resultado 

confirma que, no âmbito da 
economia, o pior da pande-
mia ficou para trás. Agora é 
avançarmos nas agendas re-
levantes para a retomada do 
crescimento”, avaliou. 

Segundo componente do 
Icei, o Indicador de Expecta-
tivas alcançou 68,3 pontos 
em agosto, registrando in-

cremento de 1,2 ponto fren-
te a julho/21 e 3,0 pontos na 
comparação com igual perío-
do do ano passado. “Esse é o 
quarto mês consecutivo em 
que o indicador fica acima 
dos 60 pontos, o que mos-
tra empresários confiantes 
numa melhora no cenário 
econômico no curto prazo”, 

explica a assessora econômi-
ca da Fieg, Januária Guedes.

De acordo com a Fieg, 
a confiança industrial em 
Goiás é mais disseminada 
entre as pequenas em-
presas (66,8 pontos), que 
registraram aumento de 
3,7 pontos em agosto na 
comparação com igual pe-

ríodo de 2020. As médias e 
grandes empresas também 
registraram incremento do 
indicador, alcançando 64,0 
pontos e 63,9 pontos, res-
pectivamente. Conforme 
metodologia da pesquisa, o 
Icei varia de 0 a 100 pontos 
e valores acima de 50 reve-
lam empresários confiantes

Reprodução

A Delegacia de Repres-
são a Crimes Contra o 
Consumidor (Decon), da 
Polícia Civil (PC), em con-
junto com a Polícia Militar 
(PM) e a Superintendência 
de Proteção aos Direitos 
do Consumidor (Procon), 
deflagou uma operação de 
fiscalização de postos de 
combustíveis em Goiânia, 
nesta quinta-feira (19/08).

O procedimento foi 
iniciado na segunda-feira 
(16) e hoje teve uma ação 
integrada com agentes de 
polícia, que inspeciona-
ram dez postos na capi-
tal. Nas últimas semanas, 
a Petrobras aumentou o 
preço do litro do combus-
tível de R$ 2,69 para R$ 
2,78 nas refinarias.

Ao todo, dez pessoas 
foram conduzidas à de-
legacia, sendo uma delas 
autuada por crime contra 
a economia popular, com 
prática de preço abusivo; 
oito, por publicidade enga-
nosa; e uma, por falsa in-
formação sobre o produto.

Foram analisadas ainda 
a regularidade relacionada 
à qualidade e quantidade 
dos combustíveis entre-
gues ao consumidor no 
momento do abastecimen-
to, além da informação cla-
ra e objetiva dos preços.

“Seremos rigorosos 
nesta fiscalização para 
verificar a margem apli-
cada do repasse ao con-
sumidor e se existe algum 
abuso. Caso seja consta-
tada alguma irregulari-
dade, o responsável será 
punido exemplarmente. 
Não podemos tolerar que 
o consumidor seja mais 
penalizado do que já vem 
sendo neste cenário de 
pandemia”, afirmou o su-
perintendente do Procon 
Goiás, Alex Vaz.

Confiança industrial goiana é 
a mais alta dos últimos 10 anos

A Prefeitura de Goiânia 
realizou uma programa-
ção especial para marcar 
o Dia Nacional de Luta da 
População em Situação 
de Rua, celebrado nesta 
quinta-feira (19/8). Das 8h 
às 11h, foram realizadas 
ações de cidadania na es-
trutura montada em frente 
ao Centro Pop, localizado 
na Alameda Botafogo, no 
Centro da cidade. 

 “Hoje é um dia muito 
especial e nós queremos 
que vocês saibam que nós 
estamos aqui para fazer va-
ler os direitos públicos de 
vocês e de todos que pre-

cisarem”, disse o secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Humano e Social, Zé 
Antônio. 

 A programação teve iní-
cio com um café da manhã. 
Na sequência, os cidadãos 
participaram de rodas de 
conversas, palestras e mo-
mentos de descontração. 
O evento, que contou com 
a presença da secretária 
de Direitos Humanos e Po-
líticas Afirmativas, Cristina 
Lopes, recebeu o apoio de 
movimentos da sociedade 
civil que trabalham com 
política para a população 
em situação de rua. 

 A estimativa é de que 
Goiânia tenha cerca de 1,6 
mil pessoas em situação de 
rua. Para atendê-las, a ca-
pital possui inúmeros ser-
viços especializados. Um 
deles é o Aquecendo Co-
rações, que realiza aborda-
gens sociais, de domingo a 
domingo, fazendo os enca-
minhamentos necessários. 
Outro é o Centro Pop. Lá, 
diariamente, o público em 
situação de rua recebe re-
feições, kits de higiene pes-
soal e tem acesso à estru-
tura da casa para banhos 
e acompanhamento com a 
equipe técnica psicossocial. 

Prefeitura acolhe população em situação de rua em Goiânia
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Governo de Goiás re-
aliza investimentos 
da ordem de R$ 1,1 

bilhão em programas sociais 
para a parcela mais vulne-
rável da população nos 246 
municípios do Estado. Entre 
projetos e entregas realiza-
dos, já foram mais de R$ 364 
milhões, que ganham reforço 
de R$ 830 milhões para no-
vas iniciativas, como reforma 
e construção de casas sem 
custo ou parcela de financia-
mento para os moradores. O 
trabalho coordenado garante 
1 milhão de cestas básicas, 
segurança alimentar para 
530 mil estudantes, 100 mil 
famílias contempladas pelo 
programa Mães de Goiás, dis-
tribuição de 130 mil coberto-
res, 10 mil bolsas concedidas 
pelo Universitário do Bem 
(ProBem) e 5 mil vagas para 
o Aprendiz do Futuro. 

O governador Ronaldo 
Caiado destaca a proteção às 
pessoas como “mandamen-
to número um” da gestão. 
“Devemos ter visão humani-
tária de que todos os 7,2 mi-
lhões de goianos merecem 
viver com dignidade e, ao 
mesmo tempo, no exercício 
da cidadania”, declarou ao 
destacar que valores como 
amor ao próximo e solida-
riedade devem ser basilares 
da conduta humana. “Preci-
samos ter olhos voltados às 
pessoas. A minha obra é che-
gar ao cidadão”, completou, 
ao mencionar que não se 
dedica a projetos faraônicos.

De acordo com a coorde-
nadora do Gabinete de Políti-
cas Sociais (GPS) e presidente 
de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 

Caiado, o trabalho liderado 
pelo governador na área so-
cial manteve o olhar atento 
aos mais carentes, sem per-
der de vista o desenvolvimen-
to nos demais serviços como 
saúde, educação e segurança 
pública. “Caiado convocou 
todos para se unirem na luta 
pela defesa da vida. Ninguém 
ficou esquecido, ninguém fi-
cou para trás”, enalteceu.
 
Mães de Goiás

Lançado pelo governa-
dor e pela primeira-dama na 
segunda-feira (09/08), o pro-
grama de distribuição de ren-
da foi instituído para atender 
a cerca de 100 mil famílias 
com filhos de até seis anos 
de idade. O auxílio financeiro 
é de R$ 250 por mês e terá 
um aporte total de R$ 219 

milhões, por meio do Fundo 
de Proteção Social do Estado 
de Goiás (Protege Goiás). 

Goiás Social
O olhar estratégico para 

atender o cidadão é susten-
tado também pelo progra-
ma Goiás Social, que articula 
medidas em parceria com os 
municípios para superação 
de carências, com atuação 
focada nas famílias. O progra-
ma leva ações de qualificação 
profissional e para produção 
da agricultura familiar, junta-
mente com o Crédito Social, 
recurso para aqueles que 
passaram pela qualificação e 
desejam empreender.

 
Aquecendo Vidas

O Governo de Goiás, via 
OVG e entidades sociais, dis-

tribuiu 130 mil cobertores 
para a população vulnerá-
vel. Entre os atendidos estão 
pessoas em situação de rua, 
ocupações e associações de 
catadores de materiais reci-
cláveis. Os agasalhos tam-
bém reforçaram a iniciativa 
com a soma de 6.300 peças. 
As entregas ocorrem em par-
ceria com o Gabinete de Po-
líticas Sociais e representam 
um investimento de R$ 4,7 
milhões por parte do Estado.

   
Segurança alimentar

A atuação da rede de pro-
teção social foi reconsiderada 
com o advento da pandemia. 
De acordo com a primeira-
-dama, além de prover aten-
dimento médico aos goianos, 
houve reforço na ação hu-
manitária. “É um momen-

to de cuidar das pessoas, e 
Caiado não mediu esforços”. 
Neste cenário, mais de R$ 
70 milhões foram investidos 
pelo governo para garantir a 
segurança alimentar das fa-
mílias goianas, sendo R$ 28 
milhões em repasses diretos 
aos municípios, por meio das 
secretarias municipais de As-
sistência Social. 

Universitário do Bem
Em janeiro deste ano, o 

Governo implantou o Pro-
grama Universitário do Bem 
(ProBem). O foco é promo-
ver o acesso ao ensino su-
perior à faixa mais carente 
da população goiana. Atu-
almente, a iniciativa atende 
cerca de 5 mil universitários 
em todo o Estado. Neste se-
mestre, 5 mil novas bolsas 

foram disponibilizadas. Com 
as novas inscrições, o Pro-
Bem alcança a marca de 10 
mil contemplados.

O investimento previsto é 
de R$ 38,7 milhões neste se-
gundo semestre. Na primei-
ra metade de 2021, foram 
destinados R$ 20,4 milhões 
ao programa. “Para quem 
vem de uma família simples, 
chegar ao curso superior não 
é fácil, todos sabemos disso. 
Mais difícil ainda é se manter 
nos estudos até a graduação, 
porque os custos são altos”, 
frisa Gracinha Caiado.

 
Aprendiz do Futuro

O governador Ronaldo 
Caiado também abriu 5 mil 
vagas para o Programa Apren-
diz do Futuro, no final de ju-
lho. Com pagamento de R$ 
516, vale-alimentação no va-
lor de R$ 150, vale-transporte, 
13º salário, seguro de vida e 
concessão de uniforme, o pro-
jeto vai contratar adolescen-
tes para aprendizagem profis-
sional em órgãos estaduais. O 
aporte anual na iniciativa será 
de R$ 81,3 milhões. 

Durante a vigência do 
programa, os beneficiários 
passarão por cursos de qua-
lificação técnica, voltada ao 
mercado de trabalho, e terão 
o desempenho escolar acom-
panhado. “O programa tem 
que ser educativo e profis-
sionalizante. Temos que dar 
oportunidade a esses jovens”, 
ressaltou o governador. O pro-
jeto contemplará menores 
de 14 e 15 anos que sejam 
estudantes de escola pública 
e tenham renda familiar de 
até dois salários mínimos. As 
inscrições foram encerradas 
no domingo (15/08).

O Governo do Estado re-
alizou ações sociais nos oito 
municípios localizados ao 
longo do Caminho de Cora, 
que se estende por 300 qui-
lômetros e é ornamentado 
por frases e poesias da mais 
ilustre poetisa goiana: Cora 
Coralina. Durante a Expedi-
ção Desafiando Limites, que 
se iniciou no sábado (14/08) 
com a presença do ultrama-
ratonista Márcio Villar, a OVG 
distribuiu cestas básicas e be-
nefícios a famílias vulneráveis 
da região. Ao todo, 1,5 mil kits 
de alimentos foram entregues 
diretamente à população.

“Com essa ação da OVG, 
nós não queremos simples-
mente divulgar esse ponto 
turístico de relevância inter-
nacional, nós queremos le-

var dignidade e qualidade de 
vida às centenas de famílias 
que vivem nas regiões por 
onde o Caminho passa”, des-
tacou a presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 

Gabinete de Políticas Sociais, 
primeira-dama Gracinha 
Caiado. “São pessoas que 
se beneficiarão, não apenas 
com os donativos que entre-
gamos hoje, mas com todas 

as oportunidades econômi-
cas propiciadas pela cultura 
e pelo turismo deste atrati-
vo localizado no coração do 
Cerrado”, complementou. 

Além das ações sociais 

da OVG, o Governo de Goi-
ás também levou equipes 
de diversas outras pastas 
com o objetivo de dar mais 
qualidade de vida aos mo-
radores. Dona Bilu, uma das 

personagens mais queridas 
do Caminho, foi uma das 
beneficiadas. Moradora de 
Jaraguá, ela conta que nunca 
viu “nada parecido”.

Para a diretora-geral da 
OVG, Adryanna Melo Caia-
do, poder contribuir com 
a construção de um futu-
ro melhor para quem vive 
no interior do Estado é um 
grande privilégio. “A nossa 
missão à frente da OVG não 
é simplesmente entregar um 
donativo e voltar para casa. 
Nós vamos além, buscamos 
conhecer as pessoas e ajudá-
-las tanto quanto estiver ao 
nosso alcance. Passar por es-
ses municípios no Caminho 
de Cora, com esse trabalho, 
é motivo de grande alegria”, 
sustentou Adryanna.

Reprodução

Governo de Goiás distribui 1,5 mil cestas básicas no Caminho de Cora

Caiado investiu até agora mais de R$ 1 
bilhão em programas sociais em Goiás
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A taxa de anticorpos 
neutralizantes, capa-
zes de bloquear a en-

trada do vírus Sars-CoV-2 nas 
células, induzida com a vaci-
nação pode aumentar de três 
a cinco vezes após uma ter-
ceira dose da Coronavac em 
indivíduos de 18 a 59 anos.

Uma terceira dose do 
imunizante é segura e não 
produz efeitos adversos gra-
ves quando aplicada entre 
seis a oito meses após a se-
gunda dose. Já nas pessoas 
com 60 anos ou mais, uma 
terceira dose dada após oito 
meses ou mais pode elevar 
o nível de anticorpos produ-
zidos com as duas doses da 
vacina em até sete vezes.

Esses são os resultados 
de dois estudos conduzidos 
na China pela fabricante da 
Coronavac, a Sinovac, e di-
vulgados na plataforma edr-
xiv na forma de pré-prints 
(sem revisão por pares).

O primeiro consiste em 
um estudo de fase 2 rando-
mizado, controlado e duplo-
-cego, com 540 pessoas de 
18 a 59 anos que receberam 
três doses do imunizante e 
mais 30 que receberam pla-
cebo (inócua para o organis-
mo). Os participantes foram 
divididos em quatro grupos, 
dois dos quais receberam 

duas doses e dois que rece-
beram a terceira dose. Um 
grupo recebeu a dose reforço 
28 dias após a segunda dose, 
enquanto o outro recebeu 
seis meses após a vacinação 
com apenas duas doses.

As taxas de anticorpos es-
pecíficos contra o coronaví-
rus em circulação no sangue 
foram medidas no dia inicial 
do estudo, no 28º dia após a 
primeira dose, e, depois, em 
intervalos de 14 ou 28 dias 
após a segunda dose, e 14 ou 
28 dias após a terceira dose.

Nos primeiros seis meses 
após a segunda dose, o nível 
de anticorpos, segundo os 
autores, já apresentou uma 
queda considerável, chegan-
do próximo do limiar de corte 
para a chamada seroconver-
são (presença de anticorpos 
no sangue específicos contra 
o Sars-CoV-2). Com a terceira 
dose, no entanto, essa taxa 
apresentou um aumento de 
três a cinco vezes.

Já o segundo estudo, com-
binado de fases 1 e 2, também 
controlado, randomizado e 

duplo-cego, avaliou 303 pes-
soas com mais de 60 anos. Os 
participantes foram divididos 
em três grupos para receber 
uma terceira dose mais baixa 
(3µg), mais alta (6µg) ou uma 
substância placebo oito meses 
ou mais após a segunda dose.

Nesse caso, os resulta-
dos vieram depois de apenas 
sete dias após a dose reforço, 
quando os níveis de anticor-
pos no sangue dos participan-
tes aumentaram até sete ve-
zes. Essa resposta mais rápida 
pode ter sido, em parte, im-

pulsionada pelo fato de que, 
seis meses após a vacinação, é 
natural o processo conhecido 
como decaimento de anticor-
pos no sangue, especialmen-
te em indivíduos mais idosos 
(fenômeno conhecido como 
imunoscenecência).

Assim, embora um es-
quema vacinal de duas do-
ses represente uma boa 
resposta imunológica, uma 
dose adicional pode dar um 
“empurrãozinho” na memó-
ria imunológica, ajudando o 
organismo a voltar a produ-

zir os anticorpos específicos 
contra o coronavírus.

A terceira dose da vacina 
também se mostrou segura 
nos indivíduos mais idosos. Os 
autores reforçam, porém que 
nos dois estudos foram avalia-
dos apenas níveis de anticor-
pos do tipo neutralizante, que 
é um, mas não o único, tipo de 
proteção contra o vírus.

“Como foi visto em pacien-
tes com Covid-19 e em outros 
estudos de vacinas, células de 
memória do tipo B [responsá-
veis por produzir anticorpos] 
específicas contra a proteína 
S do Sars-CoV-2 [também 
chamada de espícula, uma 
espécie de gancho usado 
pelo vírus para entrar nas cé-
lulas] foram mais abundantes 
seis meses após a vacinação 
do que apenas um mês de-
pois do início dos sintomas, 
mostrando uma boa capaci-
dade [das vacinas] de induzir 
resposta imunológica”, disse-
ram os autores no estudo.

Um estudo de efetividade 
(eficácia na vida real) com 
duas doses da Coronavac 
no Chile apontou para uma 
queda de 65% nos casos sin-
tomáticos da doença, 86% 
nas mortes, 88% nas hos-
pitalizações e mais de 90% 
nas internações em Unida-
des de Terapia Intensiva.

Divulgação

Terceira dose de Coronavac aumenta a 
resposta imune, sugerem novos estudos

72,4% dos brasileiros vivem com dificuldades para pagar as contas



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
-------------------------------
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 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 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 
9484-9671 / 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 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF: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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas saca-
das grandes sendo no 4° 
anHermann Komma - Ci-
dade 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 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (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

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

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

-------------------------------
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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Após a tomada de 
poder pelo Talibã 
no Afeganistão, ví-

deos registrados na região 
mostram mães e pais entre-
gando seus filhos para mili-
tares nos arredores do aero-
porto de Cabul. As imagens 
registram pequenos afegãos 
sendo transportados de mão 
em mão na multidão até 
chegarem a soldados posicio-
nados atrás de muros. Repre-
sentantes de tropas britânicas 
aparecem nas filmagens, mas 
o secretário de Defesa Ben 
Wallace alertou que não é 
possível remover menores de-
sacompanhados do país.

Não podemos simples-
mente levar um menor por 
conta própria. A criança foi 
levada porque a família tam-
bém será levada. É muito, 
muito difícil para aqueles 
soldados, como mostram as 
filmagens, lidar com algu-
mas pessoas desesperadas, 
muitas das quais estão ape-
nas querendo deixar o país

Outro vídeo comparti-
lhado pela organização Rise 
to Peace mostra soldados 
americanos carregando 
uma criança por cima de um 
muro no mesmo local. Logo 
após, uma mulher também 
atravessa a barreira com a 
ajuda dos militares.

Ao jornal britânico The In-
dependent, um paraquedista 
do Exército do Reino Unido, 
cuja identidade não foi reve-
lada, descreveu que as mães 
estavam “desesperadas”.

“Elas gritavam ‘salve meu 
bebê’ e jogaram os bebês em 

nós, alguns deles caíram no 
arame farpado. Foi horrível 
o que aconteceu. Ao final da 
noite, não havia nenhum ho-
mem entre nós que não esti-
vesse chorando” lamentou.

Foi terrível. As mulheres 
estavam jogando seus be-

bês por cima do arame far-
pado, pedindo aos soldados 
para levá-los. Alguns fica-
ram presos no arame.

Um porta-voz do Talibã in-
formou à Reuteres que desde 
domingo foram registradas 
12 mortes nos arredores do 

aeroporto da capital, causa-
das por tiroteios e tumultos. 
O representante solicitou 
ainda que os residentes sem 
autorização para viajar vol-
tassem para suas casas e ale-
gou que o grupo fundamen-
talista “não quer machucar 

ninguém no aeroporto”.
De acordo com o jornal Sky 

News, soldados britânicos es-
tão no aeroporto ajudando na 
evacuação.  “É terrível, mulhe-
res estavam jogando seus be-
bês por cima do arame farpa-
do, pedindo aos soldados que 
os pegassem, alguns ficaram 
presos no arame”, disse um 
soldado ao jornal. 

Nesta quinta-feira (19/8), 
vários protestos em Cabul 
foram reprimidos pela Tali-
bã. De acordo com agência 
Reuters, pelo menos 15 pes-
soas morreram atingidas por 
tiros nesses protestos.

Na segunda-feira (16/8), 
vários vídeos compartilha-
dos nas redes sociais mos-
traram o caos no aeroporto 
em que várias pessoas ten-
tavam entrar nas aeronaves 
militares. Restos mortais fo-
ram encontrados no trem de 
pouso de um desses aviões. 
Nesta quinta-feira (19/8), 
o jornal Sun, uma das pes-
soas que morreu enquanto 
tentava se agarrar ao avião 
foi o ex-jogador da seleção 
de base do Afeganistão Zaki 
Anwari, que tinha 19 anos.

Uma outra aeronave saiu 
de Cabul com cerca de 640 
pessoas a bordo, quando a 
capacidade da aeronave é 
de 130 ocupantes.
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‘Salve meu bebê’: Mães e pais entregam 
filhos a militares no aeroporto de Cabul
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas saca-
das grandes sendo no 4° 
anHermann Komma - Ci-
dade 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 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (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

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

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

-------------------------------
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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Pegando seus fãs de sur-
presa na tarde desta quin-
ta-feira (19), o Iron Maiden 
lançou em todas as plata-
formas de streaming a iné-
dita “Stratego”, segundo 
lançamento do 17º álbum 
de estúdio da banda.

Batizado de “Senjutsu”, 
o novo disco apresentou o 
carro-chefe “The Writing 
On The Wall” em julho, pri-
meira música inédita em 
seis anos. Projeto chegou 
acompanhado de um vide-
oclipe oficial com assinatu-
ra de ex-executivos da Pixar, 
responsáveis por anima-
ções famosas como “Mons-

tros SA” e “Os Incríveis”.
Com previsão para o dia 3 

de setembro, a nova obra do 
grupo carregará 10 canções 
na sua tracklist. Segundo o 
vocalista Bruce Dickinson, 
o álbum é melhor do que 
o “Book Of Souls”, lançado 
em 2015. “Tem sido uma 
experiência muito muito 
boa. Eu acho que este é um 
álbum melhor que Book Of 
Souls. Eu realmente acho 
isso. Eu não ouvi tudo nova-
mente ainda porque eu es-
tava no meio da produção. 
Acho que é mais completo 
que o Book of Souls. Certa-
mente é mais variado”.

“Beckett”, thril-
ler de suspense 
que estreou na 

Netflix na última sexta-feira 
(13), é facilmente identifi-
cável com as histórias sobre 
o “homem errado no lugar 
errado” de alguns clássicos 
do mestre Alfred Hitchcock. 
Para aumentar o interesse 
do público, o segundo longa 
do italiano Ferdinando Cito 
Filomarino conta com elen-
co de peso, incluindo John 
David Washington (“Infiltra-
do na Klan”, “Tenet”), Alicia 
Vikander (Oscar de atriz co-
adjuvante por “A garota dina-
marquesa”) e Boyd Hollbrook 
(“Logan”), entre outros.

Ao contrário de outros 
filmes recentes do gênero, 
em que os protagonistas são 
um verdadeiro “exército de 
um homem só”, aqui temos 
um protagonista que apa-
nha – e muito -, que tropeça 
enquanto foge, cai, levanta 
ainda mais torto que antes 
e sente todos os ferimentos 
que vai acumulando durante 
a história. Por isso mesmo, 
quase todas as cenas de ação 

– seja de Beckett fugindo ou 
lutando com seus perseguido-
res – são “humanas”, fugindo 
daquela coreografia exagera-
da de outras produções.

“Beckett”, entretanto, 
tem seus defeitos. O início, 
em que Filomarino tenta 
mostrar seu protagonista 
como um sujeito manso e 
sem imaginação, é arrastado, 
insípido e destoa do resto do 
filme. Se as cenas de luta não 

exageram a coreografia, elas 
pecam em alguns momentos 
por serem rápidas demais e 
não oferecerem a sensação 
de perigo real e imediato. E 
a história perde um bocado 
de verossimilhança quando 
o protagonista está enfren-
tando uma ameaça mortal 
e não só consegue se livrar 
dela, como imediatamente 
já está em outro local.

Por fim, Beckett inespe-

radamente transforma-se 
no “exército de um homem 
só” no terceiro ato do filme, 
que tem uma resolução de 
mistério menos impactante 
do que se esperava. As der-
rapadas de roteiro e direção, 
entretanto, não estragam a 
experiência, com “Beckett” 
sendo um interessante 
exemplar de thriller de sus-
pense inspirado nos mestres 
de décadas passadas.

Beckett: o homem 
errado no lugar errado

Iron Maiden divulga 
a inédita “Stratego”, 
faixa do novo álbum


