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Se para o mundo a mais recente ameaça ligada à Covid-19 é a variante delta, na América do Sul as atenções se voltam para uma cepa bem menos 
conhecida: a lambda. A lambda foi classificada em meados de junho como variante de interesse, ou seja, que deve ser estudada e acompanhada. 
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), a cepa foi associada a taxas importantes de transmissão comunitária em diversos países.

DIÁRIO DO ESTADO
Variante lambda avança na América do 
Sul enquanto mundo olha para a delta

Bolsonaro rea-
firma que gás e 
gasolina “não 
estão caros”  p4 p2

Comerciantes pedem elevado 
na BR por melhora no trânsito
Empresários e comerciantes de Aparecida de Goiânia se reuniram com a 
secretária de Relações Institucionais da capital, para pedir a construção de 
um elevado no cruzamento da BR-153 com a Avenida Otoniel da Cunha.

p4

 A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a 
Crimes Cibernéticos (DERCC), cumpriu mandado de busca e apreensão, na 
manhã desta terça-feira (24), na residência de um casal, em Goiânia, inves-
tigado pelo uso de imagens de autoridades para criação de perfis fakes em 
redes sociais. As diligências fazem parte da Operação Imagem Fake e tiveram 
apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais – CORE/GT3.

Operação Imagem Fake 
investiga uso de perfis fal-
sos para estelionato  p3

p8
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O projeto ”Goiânia, Ta 
Na Moda”, foi apre-
sentado na manhã 

da última quarta-feira (18) 
para secretários e represen-
tantes de diversas pastas da 
Prefeitura de Goiânia. O foco 
do projeto é tornar Goiânia 
como um polo de turismo 
comercial e produtor na área 
de moda. O evento, promo-
vido pela AER 44, foi realiza-
do no Clube de Costura do 
Mega Moda (Setor Central).

Chrystiano Câmara, pre-
sidente da Associação Em-
presarial da Região da 44 
evidenciou a vocação comer-
cial varejista e atacadista das 
empresas estabelecidas e 
comemorou a parceria com 
o poder público no desen-
volvimento da proposta. “O 
Goiânia, Tá na Moda, será 
um projeto que irá promo-
ver o comércio bem como o 
turismo de negócios amplian-
do a nossa cidade ampliando 
nossa capacidade de receber 
empresários e investidores 
de todo o país. E essa parceria 
da Prefeitura com o setor pro-
dutivo e as entidades como o 
Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico, Sustentável e 
Estratégico de Goiânia só enri-
quecem e tornam viáveis pro-
postas como essa”, destacou.

aléria Pettersen, secre-
tária de relações  institucio-
nais, destacou a integração 
de diferentes pastas da ad-
ministração para viabilizar 
na prática as ações propos-
tas. “A união das secretarias 
aqui presentes bem como 

a Infraestrutura Urbana, 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação, Mobilidade, bem 
como de Desenvolvimento 
e Economia Criativa estão 
engajados e colaborando 
ativamente para fornecer in-
formações, auxílio e indicar 
pessoas que possam somar 
para esse grandioso projeto, 
pois o mercado da moda é 
mais flexível com exigências 
como idade e escolaridade”.

Gestora da pasta de Direi-
tos Humanos e Políticas Afir-
mativas, Cristina Lopes, ressal-
tou o compromisso da gestão 
do prefeito Rogério Cruz em 
estabelecer parcerias com a 
sociedade civil organizada de 

modo a gerenciar as ações 
que irão beneficiar a popula-
ção goianiense em geral. “Esse 
projeto vai gerar empregabili-
dade e requalificação do polo 
da moda da Região da 44. Para 
nós dos que cuidamos das 
questões de políticas afirma-
tivas para diferentes grupos 
sociais esse projeto é um pre-
sente para nossa comunidade 
que precisa de oportunidades 
de emprego para gerar auto-
nomia financeira para pessoas 
que estão em situação de vul-
nerabilidade social”.

Para a secretária de Políti-
cas para Mulheres da capital, 
Tatiana Lemos, essa proposta 
abrirá inúmeras oportunida-

des de trabalho para mulhe-
res, com destaque para as ví-
timas de violência. “Quando 
falamos de moda, dizemos 
de um mercado onde cerca 
de 90% dos profissionais en-
volvidos são mulheres. Em 
Goiânia temos um número 
significativo de mulheres em 
busca de oportunidade pro-
fissional e a nossa pasta tem 
promovido uma série de cur-
sos de qualificação de corte, 
costura, modelista e costura 
industrial para dar condições 
de empregabilidade para es-
sas profissionais”, destaca.

O presidente da Agetul, Val-
dery Junior, frisou a importân-
cia do trabalho da autarquia 

somado ao do Ministério do 
Turismo para investimentos 
nesta plataforma. “Estamos 
em contato direto com o Mi-
nistro do Turismo, Gilson Ma-
chado, para que nossa cidade 
receba recursos do Governo 
Federal. Projetos como esse 
de uma região da 44 inteligen-
te e organizada fomentam o 
turismo da moda e de negó-
cios. Elaborado e apresentado, 
tenho convicção que a Capital 
será beneficiada. Goiânia é a 
cidade da moda. Somos refe-
rência pelo trabalho produ-
zido aqui, em todo o Brasil. E 
o turismo da moda veio para 
mostrar sua força em uma re-
gião da 44 inovadora”.

Reprodução

Goiânia inicia o grupo 
reflexivo para mulheres 
vítimas de violência do-
méstica, nesta quarta-
-feira (25). A primeira de 
cinco sessões será reali-
zada no auditório da sede 
da Secretaria Municipal 
de Políticas para as Mu-
lheres (SMPM), na moda-
lidade presencial.

Ao todo, serão atendi-
das 30 mulheres que se 
apresentaram de forma 
espontânea ou foram en-
caminhadas pela justiça. 
O grupo será coordenado 
pela equipe multidiscipli-
nar do Centro de Referên-
cia Cora Coralina (CRCC).

O projeto consiste 
em sessões terapêuticas 
no intuito de combater 
a violência doméstica. 
Com isso, uma vez por 
semana, as mulheres se 
reúnem em um espaço 
de acolhimento, escuta 
e reflexão para que elas 
compreendam os diver-
sos tipos de violência que 
podem estar passando e 
possam quebrar o ciclo.

Goiânia inicia o grupo 
reflexivo para mulheres 
vítimas de violência do-
méstica, nesta quarta-
-feira (25). A primeira de 
cinco sessões será reali-
zada no auditório da sede 
da Secretaria Municipal 
de Políticas para as Mu-
lheres (SMPM), na moda-
lidade presencial.

Ao todo, serão atendi-
das 30 mulheres que se 
apresentaram de forma 
espontânea ou foram en-
caminhadas pela justiça. 
O grupo será coordenado 
pela equipe multidiscipli-
nar do Centro de Referên-
cia Cora Coralina (CRCC).

O projeto consiste 
em sessões terapêuticas 
no intuito de combater 
a violência doméstica. 
Com isso, uma vez por 
semana, as mulheres se 
reúnem em um espaço 
de acolhimento, escuta 
e reflexão para que elas 
compreendam os diver-
sos tipos de violência que 
podem estar passando e 
possam quebrar o ciclo.

Projeto da região 44 propõe tornar 
a capital um polo de moda no país

Empresários e comercian-
tes de Aparecida de Goiânia 
se reuniram n com a secretá-
ria de Relações Institucionais 
da capital, Valéria Pettersen, 
para pedir a construção de 
um elevado no cruzamento 
da BR-153 com a Avenida 
Otoniel da Cunha, na divisa 
das duas cidades.

Os empresários e co-
merciantes afirmam que a 
região Leste de Aparecida 
de Goiânia é impactada 
pelos problemas ocasiona-
dos pela falta de fluidez do 

trânsito, sobretudo na en-
trada do Parque das Laran-
jeiras. A falta de um viadu-
to causa engarrafamentos, 
além de atrapalhar a inte-
gração da cidade.

O encontro com Valéria 
Pettersen é visto como o 
pontapé para que o projeto 
saia finalmente do papel. Na 
próxima semana, deve ser 
realizada uma nova reunião, 
desta vez com o prefeito 
Gustavo Mendanha (MDB), 
vereadores, deputados e au-
toridades para a viabilização 

do projeto. Segundo levanta-
mento das entidades, a obra 
custaria em torno de R$ 10 
milhões aos cofres públicos.

Impacto negativo
O engenheiro Fernando 

Simões, que é responsável 
pela construção de um con-
domínio de 160 sobrados 
no Sítio Santa Luzia, avalia 
que a integração das regiões 
a partir da construção de 
um elevado é essencial para 
o desenvolvimento local.

“Esse é um dos eixos mais 

importantes para o desen-
volvimento da Região Leste. 
Devido à dificuldade no ho-
rário de pico fica difícil tentar 
desenvolver mais a região. A 
travessia seria importantíssi-
mo para isso”, aponta.

O empresário Tarcísio 
Pompêo de Pina avalia que 
a obra melhoria no flu-
xo entre as duas cidades, 
acesso mais rápido para 
BR e alternativa segura aos 
moradores da região.

O presidente da Associa-
ção Comercial, Industrial e 

Empresarial da Região Les-
te de Aparecida de Goiânia 
(Acirlag), Maione Padeiro, 
avalia que há um gargalo 
causado pelo trânsito no lo-
cal. O que também ocasiona 
a separação da Região Leste 
das demais partes da cidade.

“Se trata de uma luta an-
tiga. Com o elevado, have-
ria maior integração da Re-
gião Leste com o restante 
da cidade. Há recurso para 
que a cidade faça a obra. 
Antes de tudo é preciso 
criar um projeto”, avalia.

Comerciantes pedem elevado na BR por melhora no trânsito



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 25 de Agosto de 2021 3cotidiano

O governador Ronaldo 
Caiado entregou, 
nesta terça-feira 

(24/08), mais de R$ 32,6 
milhões em ações e inves-
timentos para Porangatu, 
que celebra, na quarta-feira 
(25/08), aniversário de 73 
anos. O primeiro compromis-
so foi a inauguração da am-
pliação do sistema de esgota-
mento sanitário do município, 
na Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE). Na mesma sole-
nidade, o governador assinou 
ordem de serviço para a pri-
meira obra no Estado do pro-
grama Goiás em Movimento 
– Eixo Municípios, na avenida 
Adelino Américo de Azevedo. 
Na primeira fase do projeto, 
100 cidades serão contem-
pladas, com investimentos 
de mais de R$ 200 milhões. 
Mais tarde, Caiado entre-
gou a reforma e ampliação 
da Coordenação Regional de 
Educação (CRE) e autorizou a 
construção da quadra polies-
portiva do Colégio Estadual 
Presidente Kennedy.

“Já me antecipo e trago 
para cá não só os cumpri-
mentos, mas também obras 
estruturantes, que têm im-
portância ímpar na quali-
dade de vida das pessoas”, 
afirmou Caiado assim que 
chegou ao município do Nor-
te goiano. Sobre o esgoto, o 
governador salientou que a 
utilização de fossas nas resi-
dências compromete a saú-
de da população. “Mostra-
mos que, quando o governo 

possui capacidade de gestão, 
as coisas acontecem”, dis-
se ele, ao citar desafios que 
abalaram a credibilidade da 
Saneago. “Quando assumi-
mos, regularizamos e trans-
formamos [a companhia], 
que passou a ser órgão para 
tratar de água e esgoto, e não 
de campanhas eleitorais”, 
acrescentou Caiado.

A ampliação da ETE be-
neficia 25 mil moradores, 
com ampliação no índice de 
atendimento dos serviços. “A 
gente está saltando de 25% da 
população com esgoto para 
75%; ou seja, muito perto da-
quilo que o novo Marco Legal 
de Saneamento exige, que é 
no mínimo 90%”, disse o pre-

sidente da companhia, Ricar-
do Soavinski, que salientou: 
“Nós ampliamos em quase 
10% o serviço de esgoto em 
Goiás nestes dois anos e meio. 
Creio que nenhum Estado fez 
isso em tão pouco tempo.”

O investimento total foi 
de R$ 29,5 milhões com im-
plantação de mais de 178 
quilômetros de redes co-
letoras e cerca de 8,2 mil 
ligações de esgoto, além de 
interceptor e emissário final. 
Com a obra, a população 
ganha mais saúde e quali-
dade de vida. “É conforto 
para as pessoas, por conta 
das fossas, menos dinheiro 
com saúde, menos doenças 
para nossas crianças. Enfim, 

é saúde pública, é um inves-
timento obrigatório”, obser-
vou Soavinski.

Para tratar os resíduos co-
letados, a ETE conta, agora, 
com reator anaeróbio com 
dois módulos de mil metros 
cúbicos cada e leitos de seca-
gem, alcançando uma vazão 
de tratamento de 54 litros 
por segundo, com eficiência 
de remoção de carga orgânica 
de até 95%. Também foram 
plantadas 4 mil mudas de es-
pécies nativas e frutíferas na 
bacia de abastecimento e ao 
longo do corpo receptor.

Goiás em Movimento
Porangatu é o município 

que vai receber o projeto 

piloto do programa, dentro 
do Eixo Municípios. “É uma 
cidade que cresce de for-
ma organizada e que será 
referência neste momento 
em que o Norte goiano, tão 
esquecido por muitos anos, 
passa a experimentar algo 
comparado à época em que 
Bernardo Sayão abriu a BR-
153”, assegurou o governador. 
Ele anunciou a recuperação 
da avenida Adelino Américo 
de Azevedo, numa área de 
49.779 metros quadrados.

Durante a passagem pela 
cidade, o governador visto-
riou o local da obra. “Inicia-
mos o projeto piloto em Po-
rangatu, mas faremos, num 
curto espaço de tempo, a 

recuperação de vias em mais 
37 municípios”, afirmou. Na 
primeira etapa do programa, 
100 cidades goianas serão 
contempladas. De acordo 
com Caiado, a meta após 
atingir esse índice é ampliar 
a iniciativa para mais locali-
dades. “Quero chegar até o 
fim do meu mandato com 
200 municípios atendidos 
dando prioridade para os 
que têm mais carências e 
mais dificuldades”, projetou.

Os trabalhos serão 
executados pela Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), com 
investimento estadual de 
mais de R$ 2,5 milhões. A 
avenida receberá revesti-
mento em concreto betu-
minoso usinado a quente 
(CBUQ) e nova sinalização 
horizontal. “Obra no nosso 
governo tem que ser exce-
lente; o padrão é ouro, cinco 
estrelas. Se é público, tem 
que ser o melhor”, determi-
nou Caiado. “Não é excesso, 
é exigência do governador”, 
adicionou, com uma ressal-
va: “Obra faraônica não vai 
ter. Marca da minha gestão é 
chegar ao cidadão.”

“Esse talvez seja um dos 
programas mais importantes 
de nossa gestão. É de suma 
importância para a Goinfra 
atuar junto com os prefeitos 
e estender uma mão amiga, 
para recuperar trechos da ma-
lha urbana viária, dentro das 
prefeituras”, afirmou o presi-
dente da agência, Pedro Sales.

A Polícia Civil de Goiás, 
por meio da Delegacia Esta-
dual de Repressão a Crimes 
Cibernéticos (DERCC), cum-
priu mandado de busca e 
apreensão, na manhã desta 
terça-feira (24), na residên-
cia de um casal, em Goiâ-
nia, investigado pelo uso 
de imagens de autoridades 

para criação de perfis fakes 
em redes sociais. As diligên-
cias fazem parte da Opera-
ção Imagem Fake e tiveram 
apoio da Coordenadoria de 
Operações e Recursos Es-
peciais – CORE/GT3.

De acordo com a apura-
ção, o homem e sua compa-
nheira, ambos com 20 anos 

e residentes no Parque Ama-
zônia, seriam os responsáveis 
pela criação e uso de falso 
perfil em rede social para a 
prática do crime de estelio-
nato. “Esses perfis são cria-
dos para aplicar golpes em 
redes sociais, como aqueles 
comuns que temos visto. Víti-
mas acabam caindo por acre-

ditar que algum pedido de 
transferência é oriundo da-
quela autoridade pública que 
tem a imagem ostentada”, 
destacou a titular da DERCC, 
delegada Sabrina Leles.

Durante as buscas domi-
ciliares, foram apreendidos 
aparelhos celulares para 
acesso à internet. Na mesma 

oportunidade, o investigado 
confessou aos policiais civis 
que utilizava os falsos perfis, 
criados e administrados por 
ele e sua companheira para 
a aplicação de golpes virtuais.

O indivíduo possui diver-
sas passagens pelo sistema 
prisional de Goiás pela prá-
tica de inúmeros crimes. 

“Ele, inclusive, afirmou que 
é faccionado a uma gran-
de organização criminosa, 
conhecida nacionalmente”, 
pontuou. A apuração segue 
na especializada e deverá 
ser concluída com o enca-
minhamento do inquérito 
policial ao Poder Judiciário 
nos próximos dias.

Reprodução

Operação Imagem Fake investiga uso de perfis falsos para estelionato

Caiado inicia obras do Goiás em Movimento
e inaugura obras do sistema de esgotamento 
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Em conversa com 
apoiadores no fim da 
tarde desta terça-feira 

(24), na porta do Palácio da 
Alvorada, em Brasília, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) disse que a popula-
ção precisa entender como 
o preço da gasolina e do gás 
de cozinha são compostos, 
ao comentar o custo dos 
produtos, que tem sofrido 
uma série de aumentos. “A 
gasolina tá barata, o gás de 
cozinha tá barato. O pessoal 
tem que entender a compo-
sição do preço. Acabam me 
culpando por tudo o que 
acontece no Brasil.”

Ao longo de 2021, a gaso-
lina teve aumento de 51%, e 
a probabilidade é que os va-
lores dos combustíveis cres-
çam ainda mais. Entre os 
fatores que impactam nesse 
aumento, está o preço do 
petróleo, que vem subindo 
sem perspectiva de um au-
mento significativo de pro-
dução que justifique uma 
queda no preço tão cedo. 
Outro fator é o câmbio, com 
o dólar que insiste em ficar 
no patamar dos R$ 5,30.

De acordo com levanta-
mento da da Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), o 
preço do litro da gasolina 
comum na bomba de alguns 
postos de combustíveis já 
chega ou ultrapassa os R$ 

7 em quatro estados: Acre, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e Tocantins. A di-
ferença de custo entre os 
estados pode ser creditada 
ao ICMS (Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços), que varia entre as 

unidades da federação.
O presidente comentou 

ainda sobre a geada e a cri-
se hídrica, ao afirmar que o 
primeiro ano de seu governo 
foi difícil, o segundo mais 
difícil ainda, quando chegou 
a pandemia e, este terceiro, 

além da continuidade da 
pandemia, o país passa por 
uma seca. “Veio uma geada 
e estamos na maior crise 
hidrológica dos últimos 91 
anos. Nunca se viu uma seca 
como essa. Parece que estou 
sendo testado. Os reserva-

tórios foram lá embaixo. Eu 
fui obrigado a colocar a ban-
deira vermelha para poder 
pagar a geração de energia 
mais cara que tem, que é a 
de termelétricas.”

De fato, o país está vi-
vendo um grave crise hídri-
ca que afeta a produção de 
energia e o fornecimento 
de água. Em São Paulo, por 
exemplo, o principal reser-
vatório de água para a re-
gião metropolitana está em 
alerta. Segundo a Sabesp 
(Companhia de Saneamen-
to Básico do Estado de São 
Paulo), o volume do Sistema 
Cantareira, responsável pelo 
abastecimento de 7 milhões 
de pessoas por dia, atingiu 
38% de volume útil.

Enquanto isso, o Minis-
tério de Minas e Energia 
(MME) diz que busca “so-
luções” para “amenizar” 
os reajustes nas contas de 
luz em 2022. Atualmente, 
a tarifa da bandeira verme-
lha 2, que está em vigor no 
país, é a mais cara. Desde o 
começo de julho, o valor foi 
reajustado em 52%, para 
R$ 9,49 pelo consumo de 

Divulgação

Bolsonaro reafirma que gás e gasolina 
“não estão caros” e critica governadores

Se para o mundo a mais 
recente ameaça ligada à Co-
vid-19 é a variante delta, na 
América do Sul as atenções 
se voltam para uma cepa bem 
menos conhecida: a lambda.

Identificada pela primeira 
vez em agosto do ano pas-
sado no Peru, a lambda foi 
classificada em meados de 
junho como variante de inte-
resse, ou seja, que deve ser 
estudada e acompanhada.

Segundo a OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde), a 
cepa foi associada a taxas im-

portantes de transmissão co-
munitária em diversos países, 
enquanto havia também um 
crescimento da incidência da 
Covid-19 nesses locais.

O mesmo relatório do 
órgão afirma que mais de 
1.730 sequências da lambda 
originadas de 31 países, ter-
ritórios e áreas foram envia-
das à Gisaid, plataforma que 
compila dados de genomas.

Ainda que não figure no 
topo das cepas consideradas 
mais perigosas, classificadas 
como variantes de preocu-

pação pela OMS (casos da 
alfa, beta, gama e delta), a 
lambda tem ganhado terre-
no na América do Sul, onde 
sua incidência é significativa.

“Para ser uma variante de 
preocupação, é preciso ter 
uma circulação comunitária 
importante, e neste momen-
to [a lambda] não tem”, diz 
Jamal Suleiman, infectologis-
ta do Hospital Emílio Ribas.

Ele também afirma que, 
para ser uma variante de pre-
ocupação, a lambda precisaria 
ter diferenças em relação a ou-

tras mutações em circulação, 
como uma maior capacidade 
de infecção, o que aumentaria 
a sua propagação entre as pes-
soas, maior gravidade da do-
ença ou ainda características 
clínicas que comprometam 
outras esferas da pessoa que 
é infectada, como apresenta-
ções cutâneas ou neurológicas 
diferentes do que se viu até 
então em outras cepas.

Variante lambda
O país com a maior pre-

sença de lambda até o mo-

mento é, proporcionalmente, 
o Peru, com uma incidência 
de 40% no acumulado —ou 
seja, desde a primeira vez 
que a cepa foi identificada no 
país. De abril a junho, auto-
ridades afirmaram que 81% 
dos casos de Covid-19 no país 
foram dessa variante.

Na sequência vêm Chi-
le (21%), Equador (11%) e 
El Salvador (3%), segundo 
dados do Outbreak Info, ini-
ciativa que compila informa-
ções genômicas do Gisaid, 
recolhidas de 172 países.

“Na Argentina, em certo 
momento, a lambda chegou 
a ser um terço [das infec-
ções] na região metropolita-
na de Buenos Aires”, diz Fer-
nando Spilki, coordenador da 
Rede Corona-ômica BR-MCTI, 
um projeto de laboratórios 
que sequencia os genomas 
de amostras do Sars-Cov-2 
no Brasil. O relatório da 
OMS também mostrou que, 
desde a terceira semana de 
fevereiro de 2021, a presen-
ça da lambda na Argentina 
vinha crescendo.

Variante lambda avança na América do Sul enquanto mundo olha para a delta



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-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
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$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 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 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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

Veículos
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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
-------------------------------
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
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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
-------------------------------
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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,co
zinha,sala,varanda,barr
acão com 2/4, sala cer-
ca 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

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

-------------------------------
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
-------------------------------
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.
-------------------------------
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, 
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
-------------------------------
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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Charlie Watts, baterista 
dos Rolling Stones, morreu 
aos 80 anos, nesta terça-
-feira (24). A informação 
foi confirmada por Bernard 
Doherty, agente do músico, 
em comunicado para a im-
prensa britânica.

“É com imensa tristeza 
que anunciamos a morte 
de nosso amado Charlie 
Watts”, diz o texto. Segundo 
informações do jornal Daily 
Mail, Watts morreu no hos-
pital de Londres e estava 
cercado por sua família.

No início deste mês, Wat-
ts informou que não poderia 
acompanhar os Rolling Sto-
nes em sua recém-anuncia-
da turnê de fim de ano nos 
Estados Unidos. O músico 
planejava participar da No 

Filter Tour, que está progra-
mada para começar em 26 
de setembro em St. Louis, 
mas encontrava-se em re-
cuperação de uma cirurgia. 
Na ocasião, comunicou que 
seria substituído por Steve 
Jordan e lamentou não es-
tar presente pela primeira 
vez em quase 60 anos em 
um show dos Stones.

Charlie Watts juntou-se 
aos Rolling Stones em 1963 
depois de conhecer Mick Ja-
gger, Keith Richards e Brian 
Jones enquanto tocava em 
clubes de rhythm and blues. 
Junto com Jagger e Richar-
ds, Watts participou de to-
dos os álbuns de estúdio da 
banda. Ele era considerado 
como um dos maiores ba-
teristas de todos os tempos.

Estreiou o primeiro epi-
sódio da nova produção 
da Clube Filmes, a série 

“Exterminadores do Além”, 
continuação direta do filme 
de 2018, nas noites do SBT.

Com 10 episódios em sua 
primeira temporada, a série 
do diretor Fabrício Bittar 
(do filme “Como Hackear 
Seu Chefe” e da série de TV 
“Bugados”, do canal Gloob, 
o segundo programa infantil 
com maior audiência da TV 
paga) e roteiro do próprio 
de Danilo Gentili (“Como se 
Tornar o Pior Aluno da Es-
cola”), que também estrela 
a série, é uma mistura de 
comédia envolvendo terror 
gravada em linguagem cine-
matográfica e irá ao ar todas 
às quartas-feiras, logo após 
o talk-show “The Noite”.

Na trama, os personagens 
Jack (Danilo Gentili), Túlio 
(Murilo Couto) e Fred (Leo 
Lins) irão caçar ameaças so-
brenaturais baseadas em 
lendas urbanas brasileiras e 
outros casos originais. Após 
exterminarem a Loira do ba-
nheiro, os Exterminadores 
entraram na lista negra do 
mundo sobrenatural e co-

meçaram a atrair contra si os 
piores espíritos. Como se isso 
não fosse o bastante, eles 
precisam também provar na 
Justiça que as mortes ocorri-
das não foram causadas por 
eles. Na mira da vingança so-
brenatural e da justiça terre-
na, eles precisam resolver di-
ferentes casos sobrenaturais.

“Usamos muitos efeitos 
especiais, a grande maioria 
inspirados nos filmes de ter-
ror dos anos 80. Outra coisa 
que quisemos inovar foi na 
maquiagem dos personagens. 
Acredito que o filme vai sur-
preender o público com toda 
qualidade da produção”, afir-
ma o diretor Fabrício Bittar.

O gênero terrir não é mui-
to comum no Brasil, mas é 
um dos gêneros de filmes/
séries mais populares entre 
jovens e adolescentes, públi-
co que mais consome entre-
tenimento hoje em dia e tam-
bém foi o gênero que lançou 
grandes cineastas como Sam 
Raimi e Peter Jackson.

“Os Exterminadores do Além” 
Danilo Gentili estrela nova série 

Charlie Watts, baterista 
da banda Rolling Stones


