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A chance de o Brasil obter um acordo comercial amplo com os Estados Unidos atualmente é pequena, pois o governo de Joe Biden está 
focado neste momento em questões internas do país. “O presidente Joe Biden deixou claro que não faremos novos acordos comerciais 
agora, e que a prioridade são os projetos de investimento doméstico que estão no Congresso”, afirmou, em um debate virtual.

DIÁRIO DO ESTADO
EUA não devem fechar acordo comercial 
com o Brasil, diz representante de Biden

Anitta se torna 
a primeira bra-
sileira a se apre-
sentar no VMA  p8 p2

Iris Rezende deve receber alta 
da UTI nas próximas 24 horas
O ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende, de 87 anos, deve receber alta 
da UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nas próximas 24 horas. 
Dessa forma, o ex-político deve continuar sua recuperação no quarto.

p7

O Governo de Goiás atingiu a marca histórica de R$ 1,7 bilhão de investimen-
tos no setor educacional. Os valores foram aplicados em todos os 246 muni-
cípios goianos. O Estado reformou mais de mil unidades escolares, construiu 
quadras, destinou verbas para compra de equipamentos, distribuiu unifor-
mes, tênis, kits escolares e ampliou laboratórios de tecnologia e robótica.

Governo atinge marca re-
corde de R$ 1,7 bi de inves-
timentos em educação  p3

p8
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O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, foi 
o convidado desta 

segunda-feira (13/9) da Live 
Prefeitura Digital, conduzida 
pela primeira-dama do mu-
nicípio, Thelma Cruz. Ao fazer 
um balanço do mês de agos-
to, Cruz afirmou que a gestão 
atual está focada na busca 
por uma Goiânia moderna.

“Temos trabalhado para 
fazer de Goiânia uma cidade 
moderma, digital e com mui-
ta qualidade de vida. É isso o 
queremos dizer quando fala-
mos que a nossa gestão cuida 
das pessoas. É esse olhar, é 
esse zelo com o cidadão e com 
toda a população”, declarou.

O prefeito citou ações e 
projetos da Prefeitura que 
estão em curso, como Cida-
des Inteligentes, por meio 
do qual deverá investir cerca 
de R$ 2 bilhões na capital.

“O investimento não é 
apenas em tecnologia, mas 
em saúde, educação, seguran-
ça, trânsito, infraestrutura. É 
cuidar das pessoas em todas 
as áreas”, comentou Cruz.

VACINAÇÃO
O prefeito lembrou que a 

capital já alcançou mais de 
um milhão de pessoas com a 
primeira dose de vacina con-
tra Covid-19 e reforçou que, 
em breve, a campanha de 
imunização alcançará ado-
lescentes de 16 e 17 anos.

ASFALTO
Com a conclusão do con-

trato da gestão anterior, o 
prefeito explicou que um 
novo, da atual administra-
ção, está sendo feito e que 
trabalhará para asfaltar to-
dos os bairros que precisam 
de pavimentação. “Sabemos 
o quanto é ruim e os preju-
ízos da falta de pavimento. 
Por isso, digo a você que 
mora em qualquer bairro 
sem asfalto em Goiânia: va-
mos chegar até você”, afir-
mou Rogério Cruz.

REFIS
Cruz lembrou que a ges-

tão foi responsável pelo 
maior Refis da história de 
Goiânia e citou pontos im-
portantes para a efetivação 
de negociação, como a au-
sência de entrada. “Antes, 
muitas pessoas negociavam, 
mas ficavam entre pagar a 
Prefeitura ou o empréstimo 
do banco que buscou para 
pagar a entrada”, disse.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO
Será responsável, con-

forme o prefeito, por fazer 
uma atualização importan-
te. “O Código Tributário do 
Município tem mais de 46 
anos. Goiânia foi projeta-
da para ter 50 mil habitan-
tes e hoje tem mais de 1,5 
milhão”, declarou.

VOLTA AS AULAS
Reforçou que todos os 

cuidados para a segurança 
dos alunos, professores e 
servidores foram tomados 
por meio da compra de equi-
pamentos de proteção. Além 

disso, citou a vacinação dos 
profissionais e a testagem 
nas escolas e CMEIs com 
percentual de pessoas posi-
tivas abaixo do esperado.

TARIFA DE ÔNIBUS
Ao responder pergunta 

de internauta sobre a redu-
ção da tarifa do transporte 
coletivo, o prefeito contou 
que o assunto está sendo 
cuidado por ele, pelo gover-
nador Ronaldo Caiado e pe-
los prefeitos das cidades da 
Região Metropolitana.

Reprodução

O ex-prefeito e ex-
-governador Iris Rezende, 
de 87 anos, deve receber 
alta da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Vila Nova Star, em São Pau-
lo, nas próximas 24 horas. 
Dessa forma, o ex-político 
deve continuar sua recu-
peração no quarto.

Segundo o boletim 
médico divulgado nesta 
segunda-feira (13), Iris 
Rezende tem apresenta-
do uma excelente melho-
ra clínica e já realiza ca-
minhadas pelo corredor 
do hospital, como parte 
da fisioterapia. Na última 
terça-feira (07), o ex-pre-
feito de Goiânia voltou a 
realizar suas refeições via 
oral, conforme informou 
sua filha, Ana Paula Re-
zende, nas redes sociais.

O boletim é assinado 
pelos médicos Dra. Ludh-
milla Hajjar – Cardiologis-
ta intensivista, Dr. Paulo 
Hoff – Diretor clínico do 
Hospital Vila Nova Star, Dr. 
Antonio Antonietto – Di-
retor médico do Hospital 
Vila Nova Star e Dr. Pedro 
Loretti – Diretor geral do 
Hospital Vila Nova Star.

Iris ficou internado por 
25 dias no Instituto de 
Neurologia de Goiânia, 
depois de sofrer um AVC 
hemorrágico. Precisou 
ser intubado por duas ve-
zes desde o dia 6 de agos-
to, após passar por uma 
cirurgia para retirada de 
uma coágulo causado 
por um acidente vascu-
lar cerebral hemorrágico 
(AVCH). A pedido da famí-
lia o ex-prefeito foi trans-
ferido para São Paulo, no 
último dia 31 de agosto, e 
passou por exames para 
direcionar o tratamento.

Rogério Cruz: Estamos focados no trabalho 
para fazer de Goiânia uma cidade moderna

O Movimento Lixo Zero 
de Goiás realiza em Goiânia 
no próximo sábado (18/9) 
o drive-thru da limpeza. A 
ação ocorrerá na Praça Uni-
versitária, das 9h às 15h, e 
conta com a parceria da Pre-
feitura de Goiânia, do Gover-
no de Goiás e cooperativas 
goianas. O foco do projeto é 
promover a limpeza da cida-
de, além de cooperar com o 
meio ambiente por meio do 
recolhimento de recicláveis. 

A ação deste sábado en-
cerra uma série de ativida-
des realizadas pelo Movi-
mento Lixo Zero na capital 
goiana. O projeto ocorre 
desde o dia 14 de agosto e 
já recolheu 12 toneladas de 

recicláveis e eletrônicos. O 
material foi destinado para 
cooperativas goianas de 
materiais recicláveis.  

Os materiais recolhi-
dos durante a ação são: 

plástico, papel, metal e vi-
dro, que serão destinados 
para a Cooperativa Cooper 
Rama 2. Além de itens ele-
trônicos: computadores, 
tablets, monitores, tecla-

dos, impressoras, câmeras 
fotográficas, aparelhos de 
som, televisores, rádios, 
telefone fixo e celulares, 
carregadores, fios, eletro-
domésticos, dentre outros.

Além disso, também 
serão recolhidos instru-
mentos de escrita de qual-
quer marca e tamanho, 
como: lápis grafite, lápis 
colorido, lapiseiras, cane-
tas, canetinhas, borrachas, 
apontadores, marca-texto, 
marcadores permanentes, 
marcadores de quadro. 
Conforme o Movimento 
Lixo Zero, na ação também 
serão aceitas doações de 
materiais escolares, que 
serão encaminhados às 

cooperativas de materiais 
recicláveis.

Outros itens são: espon-
jas de limpeza doméstica, 
que serão destinadas para 
a brigada Scotch-Brite. 
Além de bitucas de cigarros, 
encaminhadas para a Pri-
meira Usina de Reciclagem 
de Bitucas de Cigarro do 
Mundo. Também óleo usa-
do, medicamentos e pneus.

Durante a ação serão 
distribuídas mudas de ár-
vores, hortaliças, compos-
to orgânico, intervenções 
artísticas e exposições. 
Além disso, haverá troca 
de lâmpadas fluorescen-
tes e incandescentes por 
lâmpadas de led.

Capital recebe drive-thru da limpeza e recolhe materiais recicláveis
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O Governo de Goi-
ás atingiu a marca 
histórica de R$ 1,7 

bilhão de investimentos no 
setor educacional. Os valores 
foram aplicados em todos os 
246 municípios goianos. En-
tre 2019 e 2021, o Estado re-
formou mais de mil unidades 
escolares, construiu quadras, 
destinou verbas para compra 
de equipamentos, distribuiu 
uniformes, tênis, kits escola-
res e ampliou recursos para 
implantação de laboratórios 
de tecnologia e robótica. Se-
gundo o governador Ronaldo 
Caiado, a ampliação de verbas 
para o setor “é resultado de 
uma gestão eficiente e que 
tem responsabilidade para 
com o dinheiro público”.

“A educação não é cara. 
O que é caro é a ignorância”, 
afirmou o governador. Caia-
do também disse que, com 
os investimentos, espera que 
os alunos da rede estadual 
de Goiás tenham condições 
isonômicas de estudo e novas 
oportunidades. “Nosso gover-
no quer dar dignidade e con-
dições aos nossos jovens, por 
meio da educação, de serem 
vencedores. Para que te-
nham formação, qualificação 
e condições de chegar ao en-
sino superior”, projetou.

Ao avaliar os dois anos de 
gestão, durante entrega de 
Chromebooks para estudan-
tes da 3ª série do Ensino Mé-
dio da rede pública estadual, 
Caiado disse que “Goiás saiu 
da era analógica para digital” 
e que continuará a ser primei-
ro lugar no Ideb. “Chegamos à 
Educação do século 21. Sem 
dúvida, saímos de um quadro 
analógico para um momento 
mais sofisticado, mais moder-
no, atual e com o objetivo úni-

co de gerar conhecimento”, 
afirmou o governador.

A distribuição de compu-
tadores modelo Chromebook 
para alunos do último ano 
do Ensino Médio custou R$ 
144 milhões e beneficiou 60 
mil estudantes. Com o apare-
lho, a meta do Estado, é dar 
a esses alunos condições de 
ampliar conhecimentos e de 
estarem melhor preparados 
para o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), consi-

derado a principal porta de 
entrada para a universidade.

Para Pedro Henrique Fran-
co, 17 anos, que estuda no 
Centro de Ensino em Período 
Integral (Cepi) Zulca Peixo-
to de Paiva, em Cristalina, o 
Chromebook é um estímulo 
a mais para manter a rotina 
de preparação para o Enem. 
“Como eu não tenho note-
book, agora vou poder am-
pliar meu tempo diário de 
estudos, já que terei acesso 

à Internet”, declarou o aluno 
ao receber o equipamento.

Outra ação de apoio aos 
estudantes e professores da 
rede estadual é a criação do 
programa Internet Patroci-
nada. Com investimentos de 
R$ 4,2 milhões, o Governo 
de Goiás garante o acesso ao 
aplicativo e ao portal de conte-
údos do Estado sem consumo 
de dados do usuário na rede 
mundial de computadores.

Além disso, com a sus-

pensão das aulas presenciais 
durante a pandemia, a Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc) lançou o programa 
Conectar, que oferece aulas 
de forma híbrida, enquanto 
o semestre letivo retorna de 
forma gradativa. Desde que 
teve início, a iniciativa rece-
beu R$ 4,8 milhões de investi-
mento do Tesouro Estadual e 
já funciona em quase todas as 
unidades de ensino do Estado.

Outro investimento rele-
vante é a aquisição dos labo-
ratórios de Física e Biologia 
para os Centros de Ensino em 
Período Integral (Cepis). Na 
tecnologia, foram investidos 
R$ 4,5 milhões. “A aparelha-
gem que recebemos está em 
pé de igualdade com labora-
tórios de cursos de gradua-
ção das nossas universida-
des”, comentou o professor 
de Biologia, Carlos Eduardo 
Santos Araújo, mais conheci-
do como professor Cadu.

Segundo o docente, a estru-
turação do laboratório é “um 
sonho realizado” e “um divi-
sor de águas” que possibilita a 
contextualização no processo 
ensino-aprendizagem. “Nunca 
existiu tanto investimento em 
equipamento, em infraestru-
tura das escolas, como a gente 
tem agora”, afirmou.

Um levantamento da Jun-
ta Comercial do Estado de 
Goiás (Juceg) mostra que o 
número de empresas aber-
tas em Goiás cresceu entre 
janeiro e agosto de 2021 e o 
resultado é o melhor dos últi-
mos cinco anos. Nos oito pri-
meiros meses deste ano, fo-
ram registradas 23.270 novas 
empresas no Estado, o que 
corresponde a 6.721 CNPJs 

a mais na comparação ao 
mesmo período de 2020, que 
somou, de janeiro a agosto, 
16.549 novas empresas.

Apenas em agosto foram 
constituídos 2.984 novos 
CNPJs, um recorde para 
o mês nos últimos cinco 
anos. Neste ano de 2021, 
apenas em março houve 
uma quantidade maior de 
empresas abertas: 3.084.

Dos novos CNPJs consoli-
dados no Estado de janeiro 
a agosto, 766 têm capital 
social – ou seja, o valor inves-
tido por cada sócio – que su-
pera a marca de R$ 500 mil. 
Outro dado referente às 
empresas consolidadas nos 
oito meses é que 38,51% 
têm mulheres em seus 
quadros societários, o que 
equivale a 9.008 empresas 

com chefia feminina.
A análise por setor mos-

tra que os serviços de escri-
tório e de apoio administra-
tivo registraram abertura 
de 288 empresas. Na se-
quência, estão os segmen-
tos construção de edifícios 
(199), comércio varejista de 
roupas e acessórios (193) e 
de bebidas (182). Os dados 
não incluem os microem-

preendedores individuais 
(MEIs), que são constitu-
ídos de forma virtual por 
meio do portal do Micro-
empreendedor Individual.

Os dados também reve-
lam que os municípios que 
mais atraíram empreendi-
mentos foram Goiânia, com 
281 mil empresas ativas no 
momento, Aparecida de Goi-
ânia (63 mil), Anápolis (52 

mil), Rio Verde (27 mil) e Val-
paraíso de Goiás (20 mil).

O governador Ronaldo 
Caiado comemorou. “Va-
mos entregar Goiás entre os 
melhores estados do País do 
ponto de vista social, de gera-
ção de emprego e de renda”, 
destaca. Goiás lidera, pela 
segunda vez consecutiva, o 
ranking de agilidade na aber-
tura de empresas do País

Reprodução

Cresce número de empresas abertas em Goiás entre janeiro e agosto 

Governo atinge marca recorde de R$ 
1,7 bi de investimentos em educação
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Policiais civis, militares, 
federais e rodoviários, 
além de bombeiros, 

agentes penitenciários, pe-
ritos e guardas municipais, 
terão subvenção financeira 
concedida pelo governo fede-
ral e condições diferenciadas 
de crédito imobiliário para 
aquisição da casa própria.

É o que prevê o Programa 
Nacional de Apoio à Aquisi-
ção de Habitação para Profis-
sionais da Segurança Pública, 
o Habite Seguro, lançado 
nesta segunda-feira (13), em 
cerimônia no Palácio do Pla-
nalto, com a presença do pre-
sidente Jair Bolsonaro, minis-
tros e parlamentares.

“A casa própria, mais 
que um sonho, é uma ne-
cessidade para todos nós”, 
afirmou o presidente em 
seu discurso. “A casa pró-
pria é algo que realmente 
nos liberta, nos dá paz para 
trabalhar”, acrescentou. 

Concretizado por meio de 
medida provisória (MP), o 
programa tem como priori-
dade os agentes de seguran-
ça com renda bruta mensal 
de até R$ 7 mil, mas é aberto 
a profissionais com faixa de 
renda maior. Será possível fi-
nanciar até 100% do valor do 
imóvel, contando com subsí-

dios de até R$ 13 mil, prove-
nientes do Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP), de 
acordo com a faixa de renda 
do profissional, além de ofe-
recer menores taxas de juros 
nos financiamentos. Neste 

primeiro ano, foram dispo-
nibilizados R$ 100 milhões 
para custear as operações, a 
serem realizadas pela Caixa 
Econômica Federal. 

“É um programa que be-
neficia não só os profissio-

nais da ativa, mas também 
os reformados e aposenta-
dos. Ainda este ano, utiliza-
mos até R$ 100 milhões em 
recursos do Fundo Nacional 
de Segurança Pública, para 
subsidiar os financiamen-

tos. Nos próximos anos, 
além dos recursos desse 
fundo, contaremos com 
emendas parlamentares”, 
afirmou o ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
Anderson Torres. 

NOVOS E USADOS
As subvenções poderão 

ser concedidas para a aquisi-
ção de imóveis novos e usa-
dos, e para o financiamento 
de construção individual, 
com valor de até R$ 300 mil.

Segundo o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
(MJSP), a aquisição ou a cons-
trução da moradia por meio 
do programa será concedida 
uma única vez para cada be-
neficiário e poderá ser acumu-
lativa com outros benefícios 
habitacionais previstos em lei.

Em nota, o ministério 
destacou que o Habite Se-
guro cumpre o que a lei nº 
13.675/2018, que instituiu o 
Sistema Único de Segurança 
Pública (SUSP), que prevê o 
apoio e a promoção de sis-
tema habitacional para os 
profissionais de segurança 
pública e defesa social.

A nova modalidade de 
financiamento estará dispo-
nível aos interessados nas 
agências da Caixa dentro  de 
cerca de 40 dias, por cau-
sa de trâmites burocráticos 
a serem realizados após a 
edição da MP. Com vigência 
imediata, a MP precisa ser 
aprovada pelo Congresso 
Nacional em até 120 dias 
para se tornar permanente.  

Divulgação

Governo lança programa habitacional 
para profissionais de área de segurança

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, disse 
que vacinação, capacidade 
de detecção de variantes, 
higiene e saúde pública são 
“imprescindíveis” para a re-
tomada da economia global 
em tempos de pandemia. A 
afirmação foi feita hoje (13) 
durante seminário promovi-
do pela Associação Brasilei-
ra de Redes de Farmácias e 

Drogarias (Abrafarma).
“Todos sabemos que a 

contenção da pandemia, por 
meio da vacinação em mas-
sa, da vigilância ativa para 
detectar rapidamente pos-
síveis novas variantes, e das 
medidas de higiene e saúde 
pública, é imprescindível 
para a retomada da econo-
mia global”, disse Queiroga.

O ministro reiterou os 

elogios ao Sistema Único de 
Saúde (SUS), ressaltando 
sua relevância para o com-
bate à pandemia e os refle-
xos das ações na economia 
do país, em meio a uma 
crise sanitária. Destacou 
também a contribuição e o 
papel estratégico do setor 
de saúde para a economia.

“O setor da saúde tam-
bém tem importância eco-

nômica estratégica, com 
crescente participação na 
composição do valor adi-
cionado total da economia 
brasileira (7,6%), na gera-
ção de renda (9,6%) e no 
número total de empregos 
(7,1%), com um crescimen-
to no número de postos de 
trabalho maior que o ob-
servado para a média da 
economia”, argumentou.

Vacinação é imprescindível para a retomada da economia, diz ministro



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
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, 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

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

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

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

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

-------------------------------
MASSAGEM

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

os Estados Unidos atualmen-
te é pequena, pois o gover-
no de Joe Biden está focado 
neste momento em questões 
internas do país, disse Daniel 
Watson, representante-assis-
tente do Departamento de 
Comércio dos EUA para o He-
misfério Ocidental.

“O presidente Joe Biden 
deixou claro que não fare-
mos novos acordos comerci-
ais agora, e que a prioridade 
são os projetos de investi-
mento doméstico que estão 
no Congresso”, afirmou, em 
um debate virtual na sexta 
(10), mencionando os paco-
tes trilionários de infraestru-
tura e de direitos sociais em 
análise neste mês.

Watson também afirmou 
que o manejo das questões 
ambientais pelo Brasil terá 
grande peso na hora de 
negociar um acordo do tipo, 
que depende de aval do Legi-
slativo. “Continuamos a ouvir 
preocupações muito fortes 
de alguns membros do Con-
gresso sobre a Amazônia, em 
relação ao desmatamento, 
direitos indígenas e direitos 
humanos. Essas são coisas 
que irão inevitavelmente afe-
tar o ambiente para nossa 

relação com o Brasil”, disse o 
representante.

Ele ressaltou que a 
questão ambiental é central 
para o governo Joe Biden. 
“A abordagem nova para o 
comércio trazida pelo gover-
no atual inclui as mudanças 
climáticas e as questões tra-
balhistas”, disse.

As declarações foram da-
das na sexta (10), durante 
um evento virtual organizado 
pelo Ipea (Instituto de Pesqui-

sa Econômica Aplicada) e pelo 
Wilson Center, think tank sedi-
ado em Washington.

Antes da fala do america-
no, o embaixador Pedro Mi-
guel Costa e Silva, secretário 
de Negociações Bilaterais e 
Regionais do Itamaraty, ha-
via reafirmado que o Brasil 
deseja um acordo comercial 
amplo com os EUA, mas que 
está disposto a negociar os 
temas em blocos separados.

“Estamos prontos para 

nos engajar em diferentes 
temas, como mudança climá-
tica, proteção da Amazônia e 
direitos trabalhistas”, afirmou 
Silva. “Temos indicado aos 
nossos colegas dos EUA que 
temos flexibilidade e mente 
aberta para avançar.”

Um tratado do tipo re-
tiraria barreiras e taxas na 
circulação de mercadorias 
e serviços entre os dois 
países. Um estudo do Ipea 
aponta que um acordo co-

mercial amplo, que facilitas-
se a troca de mercadorias 
entre os dois países, pode-
ria gerar um aumento de 
US$ 50,2 bilhões nas expor-
tações brasileiras até 2035, 
o que geraria um aumento 
de 0,35% do PIB (produto 
interno bruto) nacional.

Um acordo do tipo bene-
ficiaria especialmente os se-
tores brasileiros de petróleo 
e gás, metalurgia, indústria 
química, equipamentos de 

transportes, alimentos, be-
bidas e serviços.

O governo de Jair Bolso-
naro (sem partido) tem bus-
cado um acordo comercial 
amplo entre Brasil e Estados 
Unidos desde o começo da 
gestão. No entanto, mesmo 
durante o mandato do pre-
sidente Donald Trump, que 
tinha maior alinhamento 
ideológico com Bolsonaro, o 
governo americano buscou 
negociar primeiro mudanças 
pontuais. Em 2020, outro 
representante do governo 
americano também disse 
que não havia planos de fe-
char um acordo de livre-co-
mércio com o Brasil.

O Ipea apontou que o 
peso dos EUA no comércio 
exterior brasileiro teve que-
da no ano passado. O merca-
do norte-americano passou 
a receber 10% das exporta-
ções brasileiras –antes eram 
15%, e o Brasil passou a cor-
responder por 1% do total 
de produtos comprados pe-
los EUA no exterior. Antes, 
representava 1,5%.

Em 2020, o total das ex-
portações para a China foi 
três vezes maior do que o 
volume enviado ao país da 
América do Norte, e que as 
importações da China foram 
50% superiores às dos EUA.

Reprodução

EUA não devem fechar acordo comercial 
com o Brasil, diz representante de Biden
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
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, 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

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

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

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

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

-------------------------------
MASSAGEM

-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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 – 
-------------------------------
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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O primeiro trailer da pró-
xima série do Disney+, “Ga-
vião Arqueiro”, foi lançado 
nesta segunda-feira e o te-
aser mostra um tom único.

Ambientada na época 
do Natal, a série da Mar-
vel estrelada por Jeremy 
Renner como Clint Barton, 
também conhecido como 
Gavião Arqueiro, foi apre-
sentada mais como uma co-
média, travessura de feriado 
com uma tonelada de ação.

Após “Ultimato”, Clint 
está de volta com sua fa-
mília mas problemas sur-
gem quando ele precisa 
enfrentar as repercussões 
por ter sido um vigilante 
violento durante os cinco 
anos após o estalo do Tha-
nos em “Guerra Infinita”.

A trama de Gavião Ar-
queiro acompanhará Clint 
Barton (Renner) ensinan-
do a novata Kate Bishop 
(Steinfeld) a ser uma he-
roína sem superpoderes, 
assim como ele. Além dos 
dois atores, vale lembrar 
que Florence Pugh também 
está confirmada no elenco, 
e sua participação na série 
é sugerida na cena pós-cré-
ditos de Viúva Negra.

A série deve ter entre 
seis e oito episódios, e 
será escrita e produzida 
por Jonathan Igla, de Mad 
Men. Esta será a quarta 
série em live-action do 
MCU no Disney+, já que o 
estúdio lançou neste ano 
WandaVision, Falcão e o 
Soldado Invernal e Loki.

Anitta se apresentou 
pela primeira vez no 
MTV Video Music 

Awards 2021 neste domingo, 
12. Com uma perfomance da 
música Girl From Rio, a can-
tora foi a primeira brasileira a 
fazer um show na premiação, 
que ocorreu em Nova York, 
nos Estados Unidos. A funkei-
ra e as bailarinas dela levaram 
muita dança com imagens do 
Rio de Janeiro ao fundo.

A apresentação foi grava-
da e exibida no intervalo da 
premiação. Em abril deste 
ano, a brasileira ganhou o 
prêmio de Melhor Artista 
Feminina no Latin American 
Music Awards 2021. Além 
disso, o lançamento do sin-
gle Girl From Rio colocou a 
cantora no Top 50 das rádios 
norte-americanas.

O perfil no Instagram da 
MTV Brasil compartilhou di-
versos registros de Anitta se 
preparando para o evento e 
no tapete vermelho. A pró-
pria cantora também publicou 
uma foto a caminho da pre-
miação com a legenda: “En-
trar no VMA como a primeira 
artista brasileira da história foi 
mais ou menos assim”.

A funkeira ainda recebeu 
o apoio de diversas persona-
lidades brasileiras que, nos 
comentários do post dela e 
nos stories, comemoraram a 
participação no evento. “Que 
orgulho”, disse Pabllo Vittar. 

“Orgulho de ver o Brasil sendo 
bem representado por você, 
Anitta, minha grande amiga”, 
compartilhou Mumuzinho.

“É ela e acabou. A gente 
morre de orgulho da nossa 
menina. Vai ter brasileira no 

VMA, sim”, escreveu Juliette. 
“Que lindo isso. Fico muito feliz 
em poder ver a primeira brasi-
leira no VMA. Emocionada. 
Parabéns por essa conquista 
linda. O Brasil todo tá vibrando 
junto”, vibrou Duda Beat.

Anitta se torna a primeira cantora
brasileira a se apresentar no VMA

“Gavião Arqueiro”: 
Nova série da Marvel 
Studios ganha trailer


