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O Governo de Goiás inicia atividades em cinco Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs), iniciativa para oferta de cursos gratuitos de ca-
pacitação, qualificação, técnico e superior. Após convênio formalizado com a Universidade Federal de Goiás (UFG), em agosto, as unidades no 
Estado oferecerão, ainda neste semestre. “A formação dos nossos jovens é o que existe de mais importante”, frisou o Ronaldo Caiado

DIÁRIO DO ESTADO
Estado de Goiás inicia atividades em cinco 
Escolas do Futuro, neste mês de setembro

Manifestantes 
vão às ruas pelo 
país em atos con-
tra Bolsonaro  p4 p2

Jabuticaba movimenta 
turismo rural em Hidrolândia
 A temporada de jabuticaba começou oficialmente na última semana em 
Hidrolândia, município da Região Metropolitana de Goiânia, que já atrai 
milhares de turistas de diversos cantos do Estado e até de outros países. 
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O Brasil registrou 293 mortes e 10.615 novos casos de Covid-19 nas últimas 
24 horas, segundo atualização do Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass), realizada neste domingo (12). A média móvel de casos dos 
últimos sete dias ficou em 15.771. Esse é o menor número desde 21 de 
maio de 2020. Nas mortes, a média móvel foi de 460.
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Mesmo com a reto-
mada das ativida-
des nas unidades 

de ensino, a Prefeitura de 
Goiânia seguirá cuidando 
da comunidade escolar com 
a distribuição de kits de ali-
mentação. Na próxima se-
gunda-feira (13/09), a Secre-
taria Municipal de Educação 
(SME) inicia a entrega, de 
forma escalonada, dos itens 
referentes ao mês anterior. 
Como as aulas começaram 
apenas no dia 16 de agosto, 
todos os 108 mil alunos da 
rede terão direito ao kit.

As entregas estão sendo 
organizadas pelas próprias 
instituições e seguirão até o 
dia 24 deste mês. A orienta-
ção é de que os alunos e seus 
responsáveis aguardem o con-
tato dos profissionais da Rede 
Municipal de Ensino, via tele-
fone ou redes sociais, para que 
possam retirar os kits. Para 
a aquisição dos itens, a SME 
repassou recursos financeiros 
de forma descentralizada às 
unidades, que foram respon-
sáveis por comprar, montar e 
distribuir os kits padronizados 
pelos nutricionistas da pasta.

Para o secretário munici-
pal de Educação de Goiânia, 
professor Wellington Bessa, 
os kits ofertados têm a mis-
são de garantir a segurança 
alimentar das crianças neste 

momento de grandes desa-
fios para as famílias da ca-
pital. “Percebemos que esse 
investimento é muito impor-
tante para as famílias dos 
alunos matriculados em nos-
sa rede, sobretudo porque 
muitas pessoas perderam o 
emprego e porque a alimen-
tação preparada em nossas 
instituições é balanceada 
com cardápios pensados por 
especialistas”, explica.

Na lista de itens que serão 
entregues às famílias estão 

alimentos como arroz, feijão, 
macarrão, farinha de milho 
flocada, leite e sardinha e 
foram adquiridos com recur-
sos Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE). 
As entregas seguirão todos 
os protocolos de prevenção 
à Covid-19 e serão acompa-
nhadas pela Superintendên-
cia de Gestão da Rede e Ino-
vação Educacional da SME.

PERMANÊNCIA
Desde o início do ano, a 

gestão municipal já investiu 
mais de R$ 14 milhões no 
programa e disponibilizou 
540 mil kits de alimentação 
escolar. Segundo o prefei-
to Rogério Cruz, o projeto é 
fundamental para garantir 
que as famílias vivam com 
mais dignidade. “Por isso, a 
continuidade desse progra-
ma é tão importante. Com 
o retorno das atividades 
presenciais em um formato 
híbrido e escalonado, muitas 
crianças ainda passam se-

manas alternadas em casa. 
Neste cenário, o poder públi-
co tem que cuidar de quem 
está em sala de aula e de 
quem está em casa”, afirma.

No primeiro semestre, 
a SME realizou três entre-
gas dos kits de alimentação. 
Agora, a previsão é de que 
cinco remessas sejam reali-
zadas pelas instituições de 
ensino. Para os próximos 
meses, a pasta ainda avalia 
os critérios técnicos para a 
distribuição dos itens.

Reprodução

O novo decreto mu-
nicipal nº 3.237, publi-
cado pela Prefeitura de 
Goiânia nesta sexta-feira 
(10/9), traz novas regras 
que darão um fôlego 
para o setor do turismo. 
A partir de agora hotéis, 
pousadas e congêneres 
podem funcionar com o 
limite de 80% da capaci-
dade de acomodação e o 
serviço de café da manhã 
nos restaurantes deverá 
obedecer ao revezamen-
to entre apartamentos, li-
mitado à lotação máxima 
de 50% da capacidade.

“Com a vacinação acon-
tecendo a todo vapor e 
com a consequente di-
minuição de casos de Co-
vid-19 na capital, já estava 
na hora de uma medida 
como essa, que com cer-
teza vai alavancar a cadeia 
turística em nossa cidade”.  

De acordo com Val-
dery, as expectativas para 
o segundo semestre de 
2021 para os setores de 
turismo e eventos são 
boas. “Tivemos um even-
to teste em agosto, que 
foi o Festival Bon Odori, 
planejado para mil pes-
soas, e realizado em for-
mato híbrido (presencial 
e online) e que contou 
com rígidos protocolos 
de biossegurança contra 
a Covid-19. Foi um suces-
so”, destacou.  

Valdery também res-
saltou o estudo que está 
sendo realizado pela Age-
tul e os lojistas da Região 
da 44, que visa fomentar 
o turismo da moda. “O 
objetivo é atrair pesso-
as de todo o país para a 
região que mais cresce 
no segmento de moda, 
tornando a 44 mais ino-
vadora e acessível, com 
modernização das vias 
públicas. O turismo da 
moda, da música serta-
neja e de negócios já está 
trazendo novamente vi-
sitantes de todo o Brasil 
que vêm a Goiânia adqui-
rir e desfrutar do melhor 
que oferecemos, como 
a Região da 44, os bares 
com música ao vivo e as 
feiras tradicionais da ci-
dade”, disse o presidente.  

Distribuição de kits de alimentação 
é mantida mesmo com volta as aulas

A temporada de jabuti-
caba começou oficialmen-
te na última semana em 
Hidrolândia, município da 
Região Metropolitana de 
Goiânia, que já atrai milha-
res de turistas de diversos 
cantos do Estado e até de 
outros países. O Gover-
no de Goiás, por meio da 
Agência Goiana de Assis-
tência Técnica, Extensão 
Rural e Pesquisa Agrope-
cuária (Emater), realiza o 
acompanhamento dos pro-
dutores rurais da cidade, 
que encontraram no fruto 
a principal fonte de renda.

 Segundo a extensionista 
social Alenir Batista, da Ema-
ter, já foram mapeados em 
Hidrolândia nove estabeleci-
mentos que não só cultivam 

jabuticaba mas também 
abrem as porteiras para re-
ceber visitantes que queiram 
passar o dia debaixo da som-
bra das árvores degustando 
as frutas. Em parceria com a 
Prefeitura Municipal, a Ema-
ter está articulando ações 
para fortalecer a cadeia pro-
dutiva de jabuticaba e o tu-
rismo rural na região.

O levantamento inicial 
feito pela Agência aponta 
que o município conta com 
113 pomares cadastrados. 
A área total plantada cor-
responde a 254 hectares, 
com mais de 64 mil pés, 
o que gera uma produ-
ção anual de em média 6 
mil toneladas. Os núme-
ros colocam Goiás como o 
maior Estado produtor de 

jabuticaba do País, con-
forme a Radiografia do 
Agro publicada este ano 
pela Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa).

Com a produção abun-
dante, é possível executar 
outras atividades e desen-
volver subprodutos fabrica-
dos a partir da jabuticaba. 
A vinícola, estrutura onde 
a fruta é processada para 
a fabricação de vinho, de-
manda de 3% a 5% do volu-
me colhido no pomar. Além 
disso, parte é comercializa-
da para o setor industrial e 
vendedores autônomos. “A 
jabuticaba é a nossa maior 
fonte de renda. Ela é a sal-
vadora da pátria”, afirma o 
dono da Fazenda Jabutica-

bal, Paulo Antônio Silva.
O empreendimento dis-

põe de uma série de atra-
ções para os turistas, como 
um museu para contar a 
história da vinícola e expor 
objetos antigos clássicos: 
uma roda de fiar, um tear, 
um carro de boi e um mo-
edor de café. Os visitantes 
também podem comprar 
produtos derivados da ja-
buticaba comercializados 
por agricultores familiares 
da região. O espaço, co-
ordenado com apoio da 
Emater, foi cedido para ofe-
recer novas oportunidades 
de venda aos pequenos 
produtores, já que o fluxo 
de pessoas na fazenda é 
grande durante o período 
de safra.

 TENDÊNCIA
A Fazenda Jabuticabal 

inaugurou um movimen-
to que hoje é bastante 
popular na cidade de Hi-
drolândia. Lá, o primeiro 
pé foi plantado em 1947, 
dois anos após a Segunda 
Guerra Mundial, por Antô-
nio Batista da Silva, pai de 
Paulo Antônio Silva. Pou-
co tempo depois, com a 
gradual expansão da área 
de cultivo, famílias come-
çaram a pedir para alugar 
uma árvore e passar a tar-
de comendo as frutinhas 
diretamente da planta. Foi 
assim que o local deixou 
de ser apenas um estabe-
lecimento agropecuário 
para se tornar um impor-
tante negócio turístico.

Temporada da Jabuticaba movimenta turismo rural em Hidrolândia
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O Governo de Goiás 
inicia, neste mês de 
setembro, atividades 

em cinco Escolas do Futuro 
do Estado de Goiás (EFGs), ini-
ciativa para oferta de cursos 
gratuitos de capacitação, qua-
lificação, técnico e superior. 
Após convênio formalizado 
com a Universidade Federal 
de Goiás (UFG), em agosto, 
as unidades no Estado ofere-
cerão, ainda neste semestre, 
10 mil vagas. “A formação dos 
nossos jovens é o que existe 
de mais importante”, frisou o 
governador Ronaldo Caiado.

A EFG traz uma nova pro-
posta pedagógica para for-
mação profissional em Goiás. 
Haverá oferta de educação 
profissional tecnológica em 
cursos superior de tecnologia, 
técnico de nível médio, quali-
ficação profissional e capaci-
tação/atualização, nas moda-
lidades presencial, on-line e a 
distância (EaD) e, ainda, pres-
tação de serviços tecnológicos 
e fomento aos ambientes de 
Inovação (STAI).

Em setembro, as EFGs de 
Goiânia, Aparecida de Goiâ-
nia, Mineiros e Santo Antônio 
do Descoberto vão oferecer 
15 cursos gratuitos de capa-
citação, seis de qualificação 
e outros cinco técnicos. Parte 

dos cursos terá aulas remo-
tas. As inscrições devem ser 
abertas no início de setem-
bro. A previsão é que as aulas 
tenham início no dia 20 do 
mesmo mês. No entanto, até 
o final deste semestre, de-
vem ser liberadas 7.568 va-
gas para cursos presenciais, 
1.350 on-line e 1.363 EaD.

As unidades atuarão nos 
eixos tecnológicos de “Ges-
tão e Negócios”, “Informação 
e Comunicação” e “Produção 
Cultural e Design”. Elas têm 
como proposta de trabalho 

atender as demandas ine-
rentes à formação de profis-
sionais com perfil voltado ao 
domínio de tecnologias ino-
vadoras (base tecnológica). As 
principais formações técnicas 
na área de tecnologia serão 
em inteligência artificial, ro-
bótica, big data, data science 
e internet das coisas (IoT).

TRILHA DE CAPACITAÇÃO
O aluno poderá entrar na 

Escola do Futuro do Estado 
de Goiás para fazer uma ca-
pacitação, qualificação ou 

curso técnico. “O estudante 
pode fazer capacitação, ab-
sorver uma habilidade que 
precisa e ir para o mercado. 
Ou pode fazer toda a trilha 
de formação dentro da es-
cola e chegar ao técnico”, ex-
plica o secretário de Estado 
de Desenvolvimento e Ino-
vação, Marcio Cesar Pereira.

“A ideia central é aumen-
tar a empregabilidade, renda 
e expectativas de jovens por 
meio da educação profissional. 
Vamos preparar pessoas para 
uma carreira em campos de alta 

demanda no mercado. O setor 
de tecnologia remunera 2,4 ve-
zes mais que a média do salário 
nacional. Sem falar que o setor 
sofre com déficit de profissio-
nais qualificados. Anualmente, 
sobram aproximadamente 60 
mil vagas em áreas tecnológi-
cas”, afirma o titular da Secre-
taria de Estado de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi).

MAIS INOVAÇÃO
As EFs integram um proje-

to maior do Governo de Goi-
ás, por meio da Sedi, que é di-

versificar a matriz econômica 
e colocar o Estado na rota da 
inovação, como caminho para 
expandir o desenvolvimento 
econômico e social. Segundo 
o titular da pasta, Marcio Ce-
sar Pereira, o objetivo é capa-
citar os alunos para as novas 
profissões que estão surgindo 
a partir da tecnologia e aten-
der ao setor produtivo. “Hoje, 
o uso da inteligência artificial 
e robótica não é mais coisa 
do futuro, já é realidade. Elas 
estão cada dia mais presentes 
em nosso dia a dia”, ressalta.

A iniciativa também visa 
promover e comunicar ati-
vidades de inovação, disse-
minando o conhecimento e 
a transferência de tecnologia 
para empresas e atores di-
versos, além de fomentar a 
cultura de inovação e empre-
endedorismo, por meio das 
pré-incubadoras de empresas 
e/ou startups. Cada Escola do 
Futuro conta com salas de 
aula, laboratórios Steam (ci-
ência, tecnologia, engenharia, 
artes e matemática), de robó-
tica, eletrônica, automação, 
alto desempenho, economia 
criativa, real lab, metodolo-
gia, i-sports e práticas de TI. 
Também oferece estúdio de 
TV-web, coworking, startups 
e pré-incubadoras.

A Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego) aprovou, 
em definitivo o projeto de lei 
nº 6963/21, do Governo de 
Goiás, que concede reajus-
te salarial aos professores e 
servidores administrativos da 
Educação. Também foi aprova-
do o Auxílio-Aprimoramento 
Continuado, que garante um 
acréscimo de R$ 500 mensais 
aos salários dos servidores da 
pasta. Os dois benefícios pas-

sarão a ser pagos a partir da 
folha do mês de outubro.

Com isso, professores P1, 
P2, do quadro transitório e 
com contratos temporários te-
rão um reajuste de 4,52% em 
seus vencimentos. Já para pro-
fessores P3, P4 e servidores ad-
ministrativos, efetivos ou com 
contratos, o índice acrescido 
nos salários será de 7,20%.

Para o governador Ro-
naldo Caiado, os benefícios 

são uma forma de reconhe-
cer o trabalho realizado 
pelos educadores desde o 
início da pandemia da Co-
vid-19. “Realmente é um 
time que eu, todo dia, agra-
deço, porque eles revolu-
cionaram a Educação no 
Estado de Goiás. Professo-
ras e professores foram de 
um empenho, dedicação e 
carinho sem tamanho com 
nossos alunos”, afirmou.

Por determinação do 
chefe do Executivo, todos 
os pensionistas e aposen-
tados da Rede Estadual de 
Educação também foram 
incluídos na proposta de 
reajuste salarial. Os índices 
seguem os mesmos crité-
rios adotados no cálculo dos 
vencimentos dos servidores 
na ativa. Assim, o aumento 
salarial contemplará 34.860 
servidores inativos.

IMPACTO NOS COFRES
No exercício de 2021, o im-

pacto financeiro anual para 
conceder o reajuste salarial 
aos servidores da Educação 
será de R$ 70.071.362,73. 
Já o impacto mensal será de 
R$ 23.357.120,91, a partir de 
outubro de 2021. De acordo 
com a Secretaria de Estado 
da Administração (Sead), a 
estimativa de impacto nos 
cofres públicos para os anos 

de 2022 e 2023 será da or-
dem de R$ 280.285.450,90.

AUXÍLIO
A Assembleia Legislativa 

de Goiás também aprovou, na 
mesma sessão, a concessão 
do Auxílio-Aprimoramento 
Continuado. O benefício será 
concedido a todos os servi-
dores da Educação na ativa 
também a partir dos venci-
mentos do mês de outubro.

Reprodução

Aprovado projeto que concede reajuste para servidores da Educação

Estado de Goiás inicia atividades em cinco 
Escolas do Futuro, neste mês de setembro
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Diversas capitais do 
Brasil registram ma-
nifestações contra 

o presidente Jair Bolsonaro 
(Sem partido), neste domin-
go (12/09). Os atos, organi-
zados por movimentos polí-
ticos e com participação de 
entidades, como a União Na-
cional dos Estudantes (UNE), 
e algumas centrais sindicais 
foram observados nas dife-
rentes regiões do País.

No Rio de Janeiro, a ma-
nifestação começou após 
as 10h, na Praia de Copaca-
bana, na altura do Posto 5. 
Três caminhões de som ocu-
param a Avenida Atlântica, 
mas apenas dois deles foram 
usados na comunicação com 
os manifestantes.

Os manifestantes se es-
palharam por duas quadras 
da pista da Avenida Atlântica 
junto à praia, que aos domin-
gos é fechada para o lazer. A 
manifestação teve o acom-
panhamento de integrantes 
da Polícia Militar (PM) e da 
Guarda Municipal, que se 
restringiram em ficar posi-
cionados em locais estraté-
gicos, garantindo segurança, 
sem precisar ser acionados. 
Pouco depois das 12h30 os 
manifestantes começaram a 
se dispersar.

Em Brasília, manifestan-
tes se concentraram na área 
próxima à Biblioteca Nacio-
nal. Outro grupo que já esta-
va presente desde o início da 
manhã – esse de apoiadores 
do presidente – circulou no 
local com carro de som. Não 
houve, de acordo com a Po-
lícia Militar do Distrito Fede-
ral, confronto entre os dois 
grupos. As manifestações 
em Brasília cessaram no iní-

cio da tarde.
A capital mineira Belo 

Horizonte também regis-
trou protestos. Vestidos de 
branco, os manifestantes se 
reuniram na Praça da Liber-
dade com faixas e cartazes 
solicitando mais vacinas, co-
brando ações mais rigorosas 
no controle da pandemia de 
covid-19 e também portan-
do bandeiras de partidos po-
líticos de oposição. Os atos 

foram dissipados por volta 
de 13h.

Em São Paulo, manifes-
tantes se encontraram na 
região do Museu de Arte de 
São Paulo (Masp) para par-
ticipar dos protestos contra 
o governo federal. O ato, 
convocado principalmente 
pelo Movimento Brasil Livre 
(MBL) e o Movimento Vem 
Pra Rua, pede o impeach-
ment do presidente da Re-

pública, Jair Bolsonaro.
Os manifestantes se con-

centram entre o prédio do 
Masp e a sede da Federação 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp). Até o mo-
mento, a Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) de São 
Paulo não informou a quan-
tidade de participantes.

De acordo com a Polícia 
Militar, a situação é de tran-
quilidade na Avenida Paulis-

ta. O policiamento no local 
conta com dois mil policiais 
militares, 700 viaturas, 50 
cavalos, dez cães, dois he-
licópteros, seis drones, seis 
veículos blindados, além do 
monitoramento remoto com 
câmeras operacionais da PM.

ATOS EM GOIÂNIA
Manifestantes fizeram 

um protesto em Goiânia, 
contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). 
O ato começou por volta 
das 15h, em frente à sede 
da Polícia Federal, na ca-
pital. Por volta das 16h, os 
manifestantes começaram 
a percorrer, com carro de 
som e faixas, ruas do Setor 
Bela Vista. A manifestação 
foi encerrada às 17h.

Durante o ato, os mani-
festantes gritaram palavras 
de ordem e também pe-
diram o impeachment do 
presidente. Eles defende-
ram uma “terceira via” nas 
eleições presidenciais de 
2022 e afirmaram serem 
contra Bolsonaro e Lula.

O protesto foi organiza-
do pelo Movimento Brasil 
Livre (MBL) e pelo Movi-
mento Vem Pra Rua. Agen-
tes da Polícia Militar acom-
panharam a manifestação.

Divulgação

Manifestantes vão às ruas pelo país em 
atos contra presidente Jair Bolsonaro

O Brasil registrou 293 
mortes e 10.615 novos casos 
de Covid-19 nas últimas 24 
horas, segundo atualização 
do Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass), 
realizada neste domingo (12).

A média móvel de casos 
dos últimos sete dias ficou 
em 15.771. Esse é o menor 
número desde 21 de maio 
de 2020, quando o país que 
teve média de 15.310 casos 

na semana. Nas mortes, a 
média móvel foi de 460.

Na semana epidemioló-
gica encerrada no sábado 
(11), foi observado o me-
nor número de óbitos des-
de a primeira semana de 
novembro do ano passado: 
foram 3196 vítimas da do-
ença nos últimos 7 dias.

A tendência de queda 
registrada desde agosto 
mostra a efetividade da 

vacinação no país. O Mi-
nistério da Saúde anun-
ciou, ontem, que 70 mi-
lhões de pessoas já foram 
vacinadas com duas doses 
ou a dose única da vacina 
contra a Covid-19 e com-
pletaram a imunização 
contra o novo coronavírus.

O número corresponde a 
44% do total da população 
maior de 18 anos com o es-
quema vacinal completo.

Já na primeira dose, fo-
ram mais de 136,9 milhões 
de primeiras doses aplica-
das. O número, segundo a 
pasta, condiz a 85% da popu-
lação maior de 18 anos.

Entretanto, os cuidados 
não devem parar. O Amazo-
nas identificou, também on-
tem, dois casos da variante 
Mu, originária da Colômbia, 
na região de Tabatinga, que 
faz fronteira com o país.

Brasil registra menor média de casos de Covid-19 desde maio de 2020



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466

HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
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 
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
-------------------------------
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

NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
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 
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
-------------------------------
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 
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 
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
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
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

Veículos
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-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Apar-
tamento 2 quartos 1 suí-
te - 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
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

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 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote 
de tada, água e nergia 
elétrica. 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 
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 CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, 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 
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
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, 
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 – 
(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/
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
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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“A Fazenda”, como reality 
show, gênero que já estabe-
leceu com o telespectador 
laços de muita proximida-
de, teve um começo tran-
quilo, nada arrebatador, mas 
que aos poucos foi tomando 
corpo e agregando resulta-
dos às suas temporadas e 
aos seus episódios.

E, assim como o “BBB” 
está para a Globo, veio a 
se tornar imprescindível 
no calendário da Record, 
com a mesma capacidade 
de mexer com as pessoas, 
muito antes de começar.

Mais que isso: até em 
contrário ao que dizia o Ve-
lho Guerreiro, nem sempre 
acaba quando termina, por-
que a sua repercussão ainda 

se estende por determinado 
tempo. Aliás, é curioso ob-
servar como, com o decor-
rer dos anos, muitos tabus 
foram derrubados, fazendo 
a audiência crescer nas mais 
diferentes faixas de público.

A discriminação e até a 
implicância, que alguns fa-
ziam questão de apregoar, 
aos poucos foram deixan-
do de existir. E esta é uma 
vantagem que ninguém 
tira da TV aberta, sem que 
isso custe nada a ninguém: 
do 5K ao antigo aparelho 
de caixa, todos recebem o 
mesmo conteúdo.

E “A Fazenda” está che-
gando como próxima atra-
ção e agora com Adriane 
Galisteu no seu comando. 

A Netflix divulgou nes-
ta quarta-feira, 8, as 
primeiras imagens do 

filme Não Olhe Para Cima. A 
nova produção da plataforma 
conta com um dos maiores 
elencos de estrelas do ano, 
com Leonardo DiCaprio, Jen-
nifer Lawrence, Ariana Gran-
de e Timothée Chalamet. O 
filme, que tem o título origi-
nal Don’t Look Up, estreia nos 
cinemas em 9 de dezembro e 
está previsto para entrar no 

catálogo do serviço de stre-
aming na véspera de Natal, 
24 de dezembro. O roteiro 
do vencedor do Oscar, Adam 
McKay, é uma comédia que 
mostra dois acadêmicos ten-
tando alertar o mundo sobre 
a chegada de um cometa do 
tamanho do Monte Everest 
no planeta Terra.

ROTEIRO
O professor Dr. Randall 

Mindy (Leonardo DiCaprio) 

e sua aluna, a estudante de 
astronomia Kate Dibiaskly 
(Jennifer Lawrence), tomam 
conhecimento que um co-
meta vai colidir com a Terra. 
Eles tentam alertar as autori-
dades e os civis, mas a notícia 
não surte efeito. A presidenta 
dos Estados Unidos, Orlean 
(Meryl Streep) e seu filho, 
Jason (Jonah Hill), acreditam 
que seja apenas mais uma 
previsão do apocalipse sem 
fundamento. Faltando seis 

meses para o fim da humani-
dade, a dupla tenta divulgar a 
notícia nos jornais e conscien-
tizar as pessoas da gravidade 
da situação. O elenco ainda 
conta com outros nomes de 
peso como Rob Morgan (de 
Demolidor), Mark Rylance 
(de Dunkirk) e Cate Blanchett 
(de O Senhor dos Anéis), 
além de Scott Mescudi, Tyler 
Perry, Ron Perlman, Himesh 
Patel, Melanie Lynskey, Mi-
chael Chiklis e Tomer Sisley.

“Não olhe para cima”: Cientistas 
alertam mundo sobre apocalipse

Contagem regressi-
va para a estreia de 
mais uma “Fazenda”


