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Goiânia quebrou seu recorde de calor deste ano ontem, feriado de 7 de setembro, ao marcar 38,5ºC nos termômetros. A umidade relativa do 
ar também atingiu um patamar preocupante de 11%, índice considerado baixíssimo. Em outras regiões do estado, como Paraúna, a tempera-
tura ficou em torno de 40ºC. outros municípios marcaram temperaturas muito elevadas. como Parauná, que atingiu os 40ºC de calor.

DIÁRIO DO ESTADO
Goiânia quebra o recorde de calor no 
ano com termômetro marcando 38,5ºC

Afastamento por 
Covid dispara e au-
menta os centros 
de reabilitação  p2 p7

El Salvador é o primeiro país a 
adotar bitcoin como moeda legal
El Salvador se tornou nesta terça-feira (7) o primeiro país a adotar o bitcoin 
como moeda legal, embora tenha sofrido problemas iniciais quando o gover-
no teve que desconectar uma carteira digital para lidar com a demanda.

p2

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira (7/9), uma 
reunião do Conselho da República na quarta-feira (8/7), e afirmou que 
usará a fotografia das manifestações deste 7 de Setembro para mostrar 
aos chefes dos demais Poderes “para onde nós todos devemos ir”.

Jair Bolsonaro vai convo-
car Conselho para anun-
ciar o golpe militar  p2
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Principal causa de afas-
tamento do trabalho 
no Brasil neste ano, 

a Covid-19 e suas sequelas 
têm levado hospitais priva-
dos a criar novos serviços 
para reabilitar pessoas que 
continuam com sintomas 
meses depois da infecção 
pelo coronavírus.

Nos primeiros seis me-
ses de 2021, foram 64.861 
afastamentos por mais de 
15 dias relacionados à Co-
vid, contra 37.045 de abril a 
dezembro de 2020, um au-
mento de 75%, segundo da-
dos da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho.

Problemas na coluna 
lombar, que antes lidera-
vam os afastamentos, ago-
ra estão em segundo lugar, 
com 17.831 casos. A maioria 
dessas incapacidades é tem-
porária, mas é preciso fazer 
a reabilitação precoce, de 
preferência iniciada ainda 
durante a internação, e con-
duzida por uma equipe mul-
tidisciplinar. Quanto mais 
rápido e coordenado esse 
trabalho, mais chances o pa-
ciente terá de se recuperar.

Estados e municípios 
também têm criado ambu-
latórios de reabilitação pós-
-Covid, mas a oferta no SUS 
ainda é muito inferior à de-
manda e há demora no início 
das terapias necessárias, se-
gundo os médicos.

O Ministério da Saúde 

não tem dados oficiais do 
número de sequelados da 
Covid. Mas estudo recente 
publicado na revista científi-
ca The Lancet, o primeiro a 
analisar as sequelas da Co-
vid um ano após a contami-
nação, mostra que metade 
dos pacientes continua com 
queixas 12 meses depois de 
contrair a doença, sendo as 
mais frequentes o cansaço 
e a fadiga muscular. Um em 
cada três também apresenta 
dificuldade de respirar.

Os programas de recupe-

ração atacam esse proble-
mas e procuram diminuir 
a taxa de reinternação, que 
está em torno de 20% em até 
seis meses. Entre os pacien-
tes que passaram por ventila-
ção mecânica, o índice chega 
a 40%, segundo estudo multi-
cêntrico brasileiro.

O bancário Ronaldo Mi-
randa, 47, de São Paulo, faz 
parte desse contingente. Ele 
contraiu Covid em junho des-
te ano, ficou 13 dias interna-
do, dos quais oito na UTI. 
“Saí do hospital com quase 

20 kg a menos de massa 
magra. Não conseguia nem 
parar em pé”, conta. Duas 
semanas após a alta, voltou 
a ser internado com uma dor 
insuportável no joelho pro-
vocada por excesso de ácido 
úrico no sangue.

Miranda retornou ao tra-
balho na última sexta (2), de-
pois de dois meses de afas-
tamento, ainda se queixa de 
muita fadiga e continua com 
as sessões de fisioterapia, in-
clusive respiratória. “Se faço 
uma caminhada de cinco, 

dez minutos, já sinto falta de 
ar. Ainda não me sinto 100% 
recuperado, mas a reabilita-
ção vai te dando mais segu-
rança nessa retomada.”

O bancário é acompanha-
do em um novo centro de re-
abilitação da Rede de Hospi-
tais São Camilo, na Pompeia 
(zona oeste de São Paulo), 
coordenado pela fisiatra 
Andréa Thomaz Viana, que 
também enfrentou os efei-
tos da Covid e tirou da expe-
riência pessoal aprendizados 
hoje aplicados no serviço.

Reprodução

Goiânia quebrou seu 
recorde de calor deste 
ano nesta terça-feira, 
feriado de 7 de setem-
bro, ao marcar 38,5ºC 
nos termômetros. A 
umidade relativa do ar 
também atingiu um pa-
tamar preocupante de 
11%, índice considerado 
baixíssimo. Em outras 
regiões do estado, como 
Paraúna, a temperatura 
ficou em torno de 40ºC.

As informações são da 
CBN. Além de Goiânia, 
que registrou sua maior 
temperatura do ano até 
agora, outros municí-
pios marcaram tempe-
raturas muito elevadas. 
como Goiás, que marcou 
39,6ºC, e Parauná, que 
atingiu os 40ºC de calor.

Vale lembrar que o 
cenário não deve ser di-
ferente amanhã, quarta-
-feira (8). Segundo a 
previsão do Centro de 
Informações Meteoro-
lógicas e Hidrológicas 
do Estado de Goiás (Ci-
mehgo), o estado pode 
registrar máxima de 
41ºC em alguns muni-
cípios da região Oeste, 
como São Miguel do 
Araguaia e Aragarças. Já 
em Goiânia, os termô-
metros podem marcar 
máxima de 37ºC com 
uma umidade relativa 
do ar em torno de 12%.

A orientação de espe-
cialistas para este calor é 
manter a hidratação oral, 
com aumento do consu-
mo de água; manter ati-
vidades físicas antes das 
10h e após as 16 e evitar 
exposição ao sol em pe-
ríodos de temperaturas 
elevados e sol a pino.

Afastamento por Covid dispara e 
aumenta os centros de reabilitação

Desde o início da manhã 
desta terça-feira, 7, ma-
nifestantes se organizam 
para a participação em mo-
vimentos contra e a favor 
do presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido). Enquanto 
uns, em caravana, foram 
para locais como Brasília e 
São Paulo, onde as mani-
festações terão maior volu-
me, outros preferiram per-
manecer na capital goiana.

Caravanas para o des-
locamento de apoiadores 
pró-governo vinham sendo 
organizadas há semanas, por 
meio das redes sociais. Hoje, 

pelo menos 17 ônibus saí-
ram de Goiânia para levar os 
manifestantes aos principais 
pontos das mobilizações a 
favor de Bolsonaro, no Bra-

sil. Até o momento, todas 
as manifestações na capital 
goiana foram pacíficas.

Na capital goiana, a fa-
vor de Bolsonaro, manifes-

tantes se concentraram no 
Autódromo de Goiânia. A 
Secretaria Municipal de Mo-
bilidade chegou a disponibi-
lizar cerca de 100 agentes 
com o objetivo de organizar 
o trânsito no trajeto a ser 
seguido pelo grupo, que se 
planejou passar pela Aveni-
da Vera Cruz, Jamel Cecílio, 
Avennida 85 e T-7.

Já na Praça Bandeirante, 
localizada no centro de Goiâ-
nia, grupo de quase 500 ma-
nifestantes contra Jair Bolso-
naro, também escoltados por 
policiais, seguiram até a Cate-
dral de Goiânia, na Rua 10. No 

local, se fizeram presentes, 
majoritariamente, lideranças 
e militantes da esquerda.

Marcelo Magalhães, um 
dos organizadores do evento, 
afirmou a expectativa é ter 10 
mil veículos trafegando por 
Goiânia. Segundo ele, o ato 
não é antidemocrático e “de-
mocracia se faz com o povo”.

“Uma de nossas pautas 
é a contagem pública to-
tal de votos. Não estamos 
afrontando o sistema elei-
toral, só queremos uma 
melhoria. Isso não tem 
nada de mais, só fortalece 
nossa democracia.”

Goiânia é marcada por manifestações pró e anti Bolsonaro
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O Hospital de Urgên-
cias de Goiás Dr. Val-
demiro Cruz (Hugo) 

tem uma produção científica 
acima da média. A unidade é 
referência em muitas áreas 
das ciências da saúde, prin-
cipalmente relacionadas a 
traumas, e os casos são um 
imenso campo aberto para a 
produção de ciência em di-
versos segmentos.

Segundo a diretora de En-
sino e Pesquisa da unidade 
do Governo de Goiás, a mé-
dica Paula Menezes Ramos, 
os tutores e preceptores das 
residências incentivam seus 
auxiliares a trabalharem em 
pesquisa e produção de arti-
gos científicos. “O que que-
remos é que a formação des-
ses novos profissionais seja 
acompanhada de produção 
científica, mostrando que 
promovemos ensino e saber 
aliado a uma especialização 
profissional de excelência”, 
explica.

Por trás do período de 
residência dos profissionais 
acolhidos no Hugo há dois 
organismos que orientam os 
residentes, os profissionais 
já graduados e que preten-
dem se especializar em qual-

quer área: a Comissão de 
Residência Multiprofissional 
(Coremu) e a Comissão de 
Residência Médica (Core-
me). 

O Hugo é uma monumen-
tal escola para esses profis-
sionais que saem da faculda-
de e querem se especializar. 
Para os médicos, há especia-
lidades importantes, como 
ortopedia e traumatologia, 

geriatria, cirurgia geral, 
cardiologia, neurocirurgia, 
anestesiologia, entre outras. 
Para demais profissionais da 
saúde, há vagas para fono-
audiólogos, fisioterapeutas, 
psicólogos, assistentes so-
ciais, enfermeiros, nutricio-
nistas e outras tantas espe-
cialidades.

PROFISSIONAIS

Além de aprenderem na 
prática com as centenas de 
atendimentos prestados no 
Hugo, esses profissionais 
podem aplicar conceitos 
de pesquisa e produzir arti-
gos científicos que são bem 
aceitos pela comunidade 
científica internacional. Re-
vistas e outras publicações 
são alvo dessa produção 
científica dos profissionais 

em preparação no Hugo, que 
se mostram para o mundo 
como cientistas, não apenas 
como especialistas em algu-
ma área.

Um dos mais recentes 
exemplos disso é o de duas 
fonoaudiólogas formadas na 
residência no Hugo sob a su-
pervisão da tutora, também 
fonoaudióloga, Inez Janaína 
de Lima Amaral. As recém-

-formadas Letícia Marcelina 
Vieira e Rejane Dutra dos 
Santos passaram pela resi-
dência e se tornaram espe-
cialistas em suas áreas, mas 
antes tiveram seus trabalhos 
publicados e mostrados para 
a comunidade científica. 

Inez Janaína explica que 
a vocação natural do Hugo 
para cuidar de traumas é um 
campo vasto para o aprendi-
zado e estudo. Pacientes que 
foram vítimas de traumas, 
principalmente acidentes de 
automóveis e motocicletas, 
muitas vezes sofrem trau-
mas faciais, o que rende pro-
blemas para falar e comer, 
envolvendo músculos, ossos 
e movimentos da face.

“Quando o paciente en-
tra com trauma de face no 
hospital, já há estigmas a se-
rem enfrentados, porque a 
face desse paciente vai mu-
dar, e isso causa impacto na 
vida social da pessoa. Nosso 
desafio é minimizar esses 
efeitos e tentar devolver ao 
máximo a normalidade e sa-
tisfação para esse paciente, 
reintegrando atividades de 
grande importância, como 
fala e deglutição. Nesse sen-
tido, não basta apenas atuar, 

A decisão de Ronaldo Caia-
do (DEM) de antecipar, em 
mais de um ano, a formação 
da chapa majoritária às elei-
ções de 2022, com o convite 
ao MDB, despertou intenso 
debate na base aliada, mas o 
governador tem musculatura 
política suficiente para chegar 
às convenções de julho com 
uma forte coligação partidária 
para buscar novo mandato. 
Habilidade política e “auto-
ridade moral” conferem a 

Ronaldo Caiado as condições 
necessárias para superar difi-
culdades e reverter situações 
momentâneas de insatisfação 
por parte de lideranças políti-
cas governistas.

O convite feito ao MDB 
para participação na chapa 
majoritária – vice-governador 
ou senador, com Daniel Vilela 
sendo protagonista – leva o 
governador a acelerar con-
versações para debelar “bol-
sões de contrariedade”, prin-

cipalmente entre os aliados 
que almejam participação na 
chapa majoritária de 2022.

Nas pesquisas de intenção 
de votos para governador, 
realizadas por diversos ins-
titutos – Grupom, Fortiori, 
Paraná, Diagnóstico, Serpes 
e Directa –, Caiado apare-
ce disparado à frente, o que 
confirma que o democrata 
realiza administração respal-
dada por diversos segmentos 
da sociedade, já que foca em 

obras em áreas vitais, como 
saúde, educação, segurança 
pública e infraestrutura (ro-
dovias, por exemplo).

Caiado tem mais de um 
ano para desenvolver as ar-
ticulações com os dirigentes 
partidários, parlamentares e 
prefeitos para construir a co-
ligação que sustentará a sua 
recandidatura nas eleições do 
próximo ano. Discretamente, 
o governador já dialoga com 
lideranças políticas expressi-

vas da base aliada, entre elas 
Lissauer Vieira (PSB), Roberto 
Naves (Progressistas), Pau-
lo do Vale (Rio Verde), Adib 
Elias (Podemos), curando as 
feridas e mostrando a impor-
tância da formatação de uma 
competitiva chapa aos cargos 
majoritários (governador, 
vice e senador).

O principal motivo apresen-
tado por Caiado para convidar 
o MDB a participar da chapa 
majoritária: a gratidão por ter 

recebido apoio do partido de 
Iris Rezende, Maguito Vilela 
e Daniel Vilela à sua candida-
tura ao Senado da República 
nas eleições de 2014, quando 
saiu vitorioso nas urnas. Outra 
razão é que o MDB tem histó-
ria e lastro nos 246 municípios 
goianos, o que agrega valor a 
qualquer candidatura ao Pa-
lácio das Esmeraldas, além 
do que, concomitantemente, 
enfraquece a oposição goiana 
quando dela se afasta.

Reprodução

Tempo, poder e autoridade moral são vantagens de Caiado para a reeleição

Profissionais de saúde produzem ciência 
no Hospital de Urgência de Goiás (HUGO)
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O presidente Jair 
Bolsonaro anun-
ciou, nesta terça-

-feira (7/9), uma reunião 
do Conselho da República 
na quarta-feira (8/7), e 
afirmou que usará a foto-
grafia das manifestações 
deste 7 de Setembro para 
mostrar aos chefes dos de-
mais Poderes “para onde 
nós todos devemos ir”.

O discurso foi feito du-
rante ato na Esplanada dos 
Ministérios em Brasília. A 
manifestação de apoiado-
res do chefe do Planalto 
foi marcada por ataques ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e ao Congresso. Man-
tendo o tom de ofensas, 
Bolsonaro classificou a ma-
nifestação desta terça como 
um “ultimato” aos Poderes 
e um marco para o início de 
uma “nova história” no País.

“Amanhã estarei no Con-
selho da República, junta-
mente com ministros, para 
nós, juntamente com o pre-
sidente da Câmara, do Se-
nado e do Supremo Tribunal 
Federal, com essa fotografia 
de vocês, mostrar para onde 
nós todos devemos ir.”

O Conselho da Repúbli-

ca, citado por Bolsonaro, é 
dirigido pelo presidente da 
República e composto tam-
bém pelo vice-presidente, 
os presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Sena-
do, os líderes da maioria e 

da minoria nas duas Casas, 
o ministro da Justiça e seis 
cidadãos brasileiros com 
idade superior a 35 anos.

De acordo com a legis-
lação, o Conselho da Re-
pública se reunirá por con-

vocação do presidente da 
República e suas audiên-
cias serão realizadas com o 
comparecimento da maio-
ria dos conselheiros. As as-
sessorias dos presidentes 
da Câmara, do Senado e do 

STF ainda não informaram 
se haverá a reunião. Pela 
lei, o presidente do Supre-
mo não integra o conselho, 
mas pode ser convidado 
para suas reuniões.

Na Esplanada, os apoia-

dores de Bolsonaro osten-
tavam faixas de ataques ao 
STF e ao Congresso Nacio-
nal. “Esse retrato que esta-
mos tendo neste dia não é 
de mim, nem ninguém em 
cima desse carro de som. 
Esse retrato é de vocês. É 
um comunicado, é um ulti-
mato para todos que estão 
lá na praça dos Três Pode-
res, inclusive eu, presidente 
da República, para onde de-
vemos ir”, disse Bolsonaro.

O chefe do Planalto de-
clarou que não quer uma 
“ruptura”, mas renovou 
o discurso de que a liber-
dade estaria em risco no 
Brasil. “Não queremos rup-
tura, não queremos brigar 
com Poder nenhum, mas 
não podemos admitir que 
uma pessoa turve a nossa 
democracia. Não podemos 
admitir que uma pessoa 
coloque em risco a nossa 
liberdade”, declarou.

“Quem age fora dela (da 
Constituição) se enquadra 
ou pede para sair.” Após o 
discurso, os manifestantes 
se dispersaram. Bolsonaro 
deve discursar em São Paulo 
por volta das 16 horas no ato 
da Avenida Paulista.

Divulgação

Jair Bolsonaro vai convocar Conselho do 
República para anunciar o golpe militar

O vice-presidente da Câ-
mara dos Deputados, Mar-
celo Ramos (PL-AM), usou 
as redes sociais, no início da 
tarde desta terça-feira (7/9), 
para se manifestar contra 
atos antidemocráticos pre-
sentes nas manifestações 
a favor do governo. Ramos 
criticou o presidente Jair Bol-
sonaro por encabeçar a pau-
ta dos protestos que inclui o 
fechamento do Congresso 
Nacional e do Supremo Tribu-

nal Federal (STF). Para o vice 
da Câmara, a participação de 
Bolsonaro na programação 
dá motivação suficiente para 
a abertura de um processo de 
impeachment do presidente.

“Não tenho dúvidas de 
que qualquer ato de vio-
lência contra o Congresso 
ou o STF em ato que teve a 
participação do Presidente 
da República tornará ine-
vitável a abertura do pro-
cesso de impeachment”, 

disse Ramos, por meio da 
sua conta no Twitter.

Após o tradicional desfi-
le de Dia da Independência, 
hoje pela manhã, Bolsonaro 
realizou discurso inflamado 
aos seus apoiadores, presen-
tes no evento em Brasília, 
palco principal das manifes-
tações. Na ocasião, o presi-
dente voltou a tentar criar 
tensão entre os poderes.

“Não mais aceitaremos 
que qualquer autoridade, 

usando a força do Poder, pas-
se por cima da nossa consti-
tuição. Não mais aceitaremos 
qualquer ação que venha 
de fora das quatro linhas da 
constituição. Não podemos 
continuar aceitando que uma 
pessoa específica, da região 
dos Três Poderes, continue 
barbarizando a nossa popu-
lação. Não podemos aceitar 
mais prisões políticas. Ou o 
chefe desse poder enquadra 
o seu, ou esse poder pode 

sofrer aquilo que não que-
remos”, afirmou Bolsonaro, 
referindo-se ao ministro do 
STF, Alexandre de Moraes.

A possibilidade de aber-
tura de impeachment já tem 
sido discutida por presiden-
tes de partidos. Ainda no iní-
cio desta tarde, o presidente 
do PSDB, Bruno Araújo, con-
vocou reunião da direção do 
partido para discutir o tema, 
diante das “gravíssimas de-
clarações do presidente da 

República no dia de hoje”.
Marcelo Ramos não foi o 

único a se manifestar contra 
atos antidemocráticos nas 
manifestações. O presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, 
e governadores de vários es-
tados também utilizaram as 
redes sociais para opinar. O 
presidente Bolsonaro reali-
zará novo discurso, às 16h, 
dessa vez em São Paulo onde 
também ocorrem as mani-
festações pró-governo.

Marcelo Ramos: abertura de processo de impeachment será “inevitável”



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

XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático 
ex.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

SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
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 
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 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 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 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 

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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, 
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
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,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

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
-------------------------------
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 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, 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 
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 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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El Salvador se tornou 
nesta terça-feira (7) o 
primeiro país a adotar 

o bitcoin como moeda legal, 
embora tenha sofrido pro-
blemas iniciais quando o go-
verno teve que desconectar 
uma carteira digital para li-
dar com a demanda.

A mudança significa que 
as empresas devem aceitar o 
pagamento em bitcoin junto 
com o dólar americano, que 
tem sido a moeda oficial de 
El Salvador desde 2001 e per-
manecerá com curso legal.

Ainda não está claro se as 
empresas serão penalizadas 
se não aceitarem o bitcoin. 
O presidente Nayib Bukele, 
que pressionou pela adoção 
da criptomoeda, pediu aju-
da aos usuários que já ha-
viam baixado o aplicativo 
apoiado pelo governo, para 
testar se ele estava então 
funcionando corretamente.

“Você poderia por favor 
tentar se registrar e postar nos 
comentários se há algum erro 
ou se todo o processo funcio-
na bem?” o presidente escre-
veu no Twitter. Bukele disse 
que o uso do bitcoin ajudará 
os salvadorenhos a economi-
zar 400 milhões de dólares 
por ano em comissões para 

remessas, ao mesmo tempo 
que dará acesso a serviços fi-
nanceiros para quem não tem 
conta bancária.

No entanto, os mais 
pobres podem ter dificulda-
de em acessar a tecnologia 
necessária para fazer o bit-
coin funcionar em El Salva-
dor, onde quase metade da 
população não tem internet 
e muitos mais têm acesso es-
porádico. Outros dizem que 
a mudança pode alimentar a 
lavagem de dinheiro e a insta-
bilidade financeira. Isso já tur-
vou as perspectivas de mais 
de 1 bilhão de dólares em fi-
nanciamento que El Salvador 
está buscando do FMI.

No início da terça-feira, os 
salvadorenhos que tentavam 
baixar a carteira digital Chivo, 
que o governo promoveu, pro-
metendo 30 dólares em bitcoin 
para cada usuário, descobriram 
que ela não estava disponível 
em lojas de aplicativos popula-
res. Em seguida, Bukele tuitou 
que o governo o havia desco-
nectado temporariamente para 
lidar com a demanda. Pesqui-
sas indicam que os salvadoren-
hos estão preocupados com a 
volatilidade da criptomoeda, 
que pode perder centenas de 
dólares em valor por dia.

Reprodução

El Salvador se torna primeiro país 
a adotar bitcoin como moeda legal
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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, 
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
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,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

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
-------------------------------
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 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, 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 
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 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 8 de Setembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



8 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 8 de Setembro de 2021viral
Reprodução

Reprodução

Já faz mais de um ano que 
Gugu Liberato faleceu, mas 
sua morte continua sendo 
um assunto polêmico. Para 
o ex-Fazenda, o apresenta-
dor não perdeu a vida em 
um acidente doméstico. “Eu 
sei o que realmente aconte-
ceu e não foi isso“, declarou.

De acordo com o que foi 
informado pela sua família, 
na época, Gugu estava no 
sótão da sua casa em Or-
lando, nos Estados Unidos, 
trocando uma lâmpada. No 
entanto, se desequilibrou e 
caiu de uma altura de qua-
tro metros. Ele foi levado 
ao hospital logo em segui-
da, mas não resistiu.

E é essa história que 
Rafael Ilha acha estranha. 

“Eu sei o que realmente 
aconteceu e não foi isso. 
Tomara que um dia as pes-
soas possam ter a oportu-
nidade de saber. Quando o 
Gugu ia chegar e falar: ‘vou 
trocar uma lâmpada?”. 

A declaração de Ilha, 
que ganhou “A Fazenda 
10“, foi feita durante sua 
participação no podcast “In-
teligência Ltda“, do humo-
rista Rogério Vilela. Porém, 
o ex-Polegar não quis falar 
a “verdade” sobre a morte 
de Gugu. “Não sei porque 
deram essa versão. Acho 
que poderiam ter contado 
a verdade. Só acho isso, 
não teria problema. Foi 
uma fatalidade, mas não 
acho justo”, completou.

A Warner Bros. colocou 
outdoors e anúncios 
de ‘Matrix Resurrec-

tions‘ anunciando que o trai-
ler será lançado em dois dias, 
na quinta-feira, 9. O trailer 
começou com Thomas Ander-
son (Keanu Reeves) em tera-
pia, dizendo ao seu terapeuta: 
“Eu tive sonhos que não eram 
apenas sonhos. Estou louco? 
” Ele sente que algo não está 
certo com o mundo, mas ele 
não tem nenhuma memó-
ria da Matrix. Mais tarde, ele 
encontra uma mulher (Carrie 
Anne Moss) em um café. Eles 
apertam as mãos e parece 
haver algo entre eles, mas ne-
nhum se lembra do outro. Re-
eves passa seus dias tomando 
pílulas azuis prescritas e se 
perguntando por que todos 
em seu mundo estão gruda-
dos em seus celulares – olhan-
do ao redor e percebendo que 
ele é o único em um elevador 
lotado que não está olhando 
para um dispositivo.

Eventualmente, Thomas 
encontra um homem que é 
uma reminiscência de Mor-
pheus, o lutador pela liber-

dade interpretado por Lau-
rence Fishburne na trilogia 
original. Este homem mis-
terioso entrega a Anderson 
uma pílula vermelha, e logo 
vemos imagens dele na Ma-
trix, com o filme seguindo al-
gumas batidas semelhantes 
do original, incluindo Neo 
lutando contra uma figura 
parecida com Morpheus em 
um dojo, e uma cena de Neo 
em um incubadora.

Depois, vemos muitos 
saltos, muitas reviravoltas 
no ar, caratê e várias acro-
bacias. Sobe o logo.  O novo 
filme contará com o retor-
no de Keanu Reeves (Neo), 
Carrie-Ann Moss (Trinity), 
Jada Pinkett-Smith (Niobe) 
e Daniel Bernhardt (Agente 
Johnson), além de introduzir 
Yahya Abdul-Mateen II, Neil 
Patrick Harris, Christina Ricci 
e Priyanka Chopra. ‘Matrix’ 

foi lançado em 1999 e acla-
mado pelo mundo por conta 
dos efeitos visuais pioneiros. 
O original ganhou quatro Os-
cars e arrecadou 463 milhões 
de dólares em todo o mundo.

Seguiram-se duas continua-
ções, ‘Matrix: Reloaded’ e ‘Ma-
trix: Revolutions’, ambas lança-
das nos cinemas em 2003. Ao 
todo, a trilogia arrecadou US$ 
1.6 bilhão de dólares para a 
Warner Bros Pictures.

Keanu Reeves ressurge 
como Neo em “Matrix 4” 

Rafael Ilha sobre a mor-
te de Gugu: “Sei o que 
realmente aconteceu”


