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Bolsonaro embarcou para Nova York no domingo (19), para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU, sem ter tomado qualquer vacina 
contra a covid-19. Entre os 19 líderes do G20 (composto pelas 19 principais economias mais a União Europeia) presentes no encontro, 
Bolsonaro é o único que declarou que não tomou e não iria tomar a vacina para ir ao evento anual da Organização das Nações Unidas.
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ONU: presidente  Jair Bolsonaro é o
único dos líderes do G20 sem vacina

IPTU voltará 
a ser corrigido 
só pela inflação 
em 2023  p2 p7

Brasileiros vacinados poderão en-
trar nos EUA a partir de novembro
Os Estados Unidos voltarão a permitir a entrada de viajantes do Brasil e de 
outros países, como China, Índia e Reino Unido desde que estejam comple-
tamente vacinados contra a Covid-19 a partir do início de novembro.
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O abastecimento de água nos 442 bairros de Goiânia e Aparecida de Goiâ-
nia atendidos pelo Sistema Meia Ponte poderá ter interrupções de dois em 
dois dias. A medida que está a um nível de ser acionada consta no Plano 
de Racionamento apresentado pela Saneago para este ano. A ação de 
rodízio será colocada em prática caso a vazão do manancial caia dos atuais 
2.400 litros por segundo (l/s) para 2.000 l/s.

Plano prevê rodízio 
de água a cada dois dias 
na Grande Goiânia  p2
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O abastecimento de 
água nos 442 bairros 
de Goiânia e Apareci-

da de Goiânia atendidos pelo 
Sistema Meia Ponte poderá 
ter interrupções de dois em 
dois dias. A medida que está a 
um nível de ser acionada cons-
ta no Plano de Racionamento 
apresentado pela Companhia 
Saneamento de Goiás (Sanea-
go) para este ano.

A ação de rodízio será colo-
cada em prática caso a vazão 
do manancial caia dos atuais 
2.400 litros por segundo (l/s) 
para 2.000 l/s. A previsão é de 
que o rodízio seja feito apenas 
nos bairros atendidos pelo 
Meia Ponte. Desta forma, par-
te considerável da capital não 
deve sofrer com desabasteci-
mento, já que 66% da cidade 
é abastecida com água do Ri-
beirão João Leite.

A diferença entre a vazão 
atual e o nível crítico 3, que 
obriga a implementação de 
racionamento, pode ser al-
cançada em menos de 15 
dias. Na medição do início 
de agosto, o Meia Ponte re-
gistrou 4.000 l/s na média 
de sete dias, vazão que caiu 
para 2.714 l/s na primeira se-
mana deste mês.

O rodízio será feito por re-
giões, com escala de três dias 
revezando entre interrupção, 
estabilização e fornecimento 
normalizado (confira o qua-
dro). De acordo com a Sane-
ago, o plano foi elaborado 
como forma de precaução, 
tratando-se de exigência le-

gal das agências reguladoras 
e uma das diretrizes previstas 
pelo Comitê de Bacia do Rio 
Meia Ponte (CBH-MP).

Durante o período de rodí-
zio, o plano prevê garantia de 
abastecimento aos usuários 
que prestam serviços essen-
ciais. Para estes locais que 
têm inscrição como Usuários 
Essenciais na área de influên-
cia do Sistema Meia Ponte, 
a Saneago irá oferecer cami-
nhões-pipa próprios e loca-
dos, conforme necessidade.

“A implementação ocor-
rerá de acordo com as in-
tercorrências que surgirem 
no período planejado, caso 
estas impactem a regulari-
dade do abastecimento des-

tas unidades, a exemplo da 
intermitência programada 
no caso de rodízio do forne-
cimento de água”, informa 
trecho do plano.

O presidente do CBH, Fá-
bio Camargo, explica porque 
de a escala ter três níveis. 
“Como o sistema faz: hoje é o 
dia de Aparecida, então eles 
fecham o sistema de Apareci-
da, no outro dia eles vão ligar, 
mas não é automático, são 
quilômetros de dutos”.

ANTECIPAÇÃO
A medida é considerada 

a última alternativa diante 
do cenário de crise hídrica. 
Apesar de citar a possibilida-
de de chuvas fora do espera-

do, Fábio diz que, diante do 
quadro atual, com previsão 
de chuvas regulares apenas 
para a segunda quinzena de 
outubro, há riscos concre-
tos de o rodízio se tornar 
necessário. “O mais impor-
tante é agir com antecedên-
cia”, afirma o presidente.

Antes de acionar o rodízio, 
a Saneago diz que está execu-
tando programas de comu-
nicação para conscientizar a 
população sobre os riscos do 
desperdício, além de ações 
estruturais, com obras na 
rede de abastecimento.

A Saneago destaca que 
o sistema Meia Ponte tem 
ligação com o João Leite, po-
dendo o primeiro ser reforça-

do em até 800 l/s, acréscimo 
que é feito direto na rede de 
abastecimento. Apesar dis-
so, o plano de racionamento 
leva em consideração apenas 
a medição da vazão do pró-
prio Meia Ponte e por isso o 
rodízio não deve ser afastado 
com o uso do João Leite.

Como práticas preven-
tivas, a companhia diz que 
realizou intensa preparação, 
por meio de um conjunto de 
obras e melhorias. “O resul-
tado está nos números al-
cançados. Enquanto a média 
nacional de perdas atinge 
39%, os índices atualizados 
da Companhia são de ape-
nas 26,9% para Goiás”, diz a 
nota da companhia.

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
voltou a frisar aos vere-
adores da base que não 
abre mão de incluir o Custo 
Unitário Básico de Constru-
ção (CUB), indicador usado 
pelo setor da construção ci-
vil, para calcular o valor ve-
nal dos imóveis na fórmula 
do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU), mas 
aceitou que fosse apresen-
tada uma emenda para que 
a partir do próximo ano a 
atualização dos valores das 
edificações seja feita ape-
nas usando a inflação.

“Este mecanismo impe-
de que o imposto dos pró-
ximos anos sofra impacto 
e seja corrigido além da 
inflação, o que é uma preo-
cupação legítima da popu-
lação”, disse o secretário. 
Entre julho de 2020 e de 
2021, o CUB subiu 15% en-
quanto a inflação no mes-
mo período ficou em 9%.

Entretanto, a manuten-
ção do CUB vai fazer com 
que a maioria dos imóveis 
sofra um aumento substan-
cial no valor venal, uma vez 
que o metro quadrado do 
indicador é maior do que o 
que consta em praticamen-
te todos os imóveis da ca-
pital, conforme mostrado 
pelo POPULAR na edição 
desta segunda-feira (20).

O anúncio da decisão 
foi feito durante reunião 
nesta segunda entre o 
prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos), Lourenço e 
outros secretários e verea-
dores que integram a base 
na Câmara. Na sexta-feira, 
os representantes do legis-
lativo estiveram no paço 
apresentando algumas 
demandas para mudar o 
projeto de lei e vê-lo apro-
vado. A Prefeitura precisa 
que ele passe pelos vere-
adores até o dia 29 de se-
tembro, para que seja san-
cionado no dia seguinte e 
comece a valer já em 2022.

Plano prevê rodízio de água a 
cada dois dias na Grande Goiânia

Em Goiânia, uma nova 
fase da campanha de va-
cinação contra a Covid-19 
começou a vacinar idosos a 
partir de 60 anos com a ter-
ceira dose. A aplicação está 
sendo feita em dois grupos 
diferentes, de acordo com 
o calendário do município.

Pacientes a partir de 70 
anos, que receberam a se-
gunda dose há seis meses 
já podem se vacinar. Além 
disso, pessoas imunossu-
primidas com idade acima 
de 60 anos que tomaram a 
segunda dose há mais de 

28 dias também entram 
no planejamento.

Ao todo, são nove pon-
tos de vacinação espalhados 
pela cidade para oferecer a 
vacinação para os grupos de 
idosos. Entre eles, o drive-
-thru do shopping Passeio 
das Águas oferece atendi-
mento exclusivo às pessoas 
com mais de 70 anos que 
buscam a terceira dose.

TERCEIRA DOSE
Segundo a Diretora de 

Vigilância Epidemiológica 
da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, Grécia Ca-
rolina Pessoni, o reforço com 
a terceira dose é necessário 
pois a análise da evolução 
das contaminações com 
Covid-19 mostro que, após 
uma forte queda provocada 
pelo início da vacinação, o 
número de infectados voltou 
a crescer no grupo de idosos.

“Como o idoso tem um 
sistema imunológico mais 
fraco e envelhecido, ele não 
reage da mesma forma de 
grupos mais jovens, então 
precisamos de estratégias es-
pecíficas”, explica a diretora.

Ela ainda explica que a 
terceira dose é feita com 
reforço de Pfizer ou Astraze-
neca, mesmo para pacien-
tes que tomaram as doses 
iniciais com Coronavac.

GRUPO DE VACINAÇÃO
Além dos idosos, a nova 

fase da campanha também 
inclui jovens de 17 anos e 
adolescentes com idade 
entre 12 e 16 anos. Para os 
adolescentes, o primeiro 
momento da vacinação está 
focado em gestantes, puér-
peras e pessoas com defici-

ência. Para vacinar, os imu-
nossuprimidos precisam 
comprovar a condição por 
meio de uma declaração 
disponível no site Imuniza-
Gyn, onde também se en-
contra a lista das doenças.

A campanha de vacina-
ção também segue com 
a oferta de segunda dose 
para pacientes que agen-
daram o retorno ou em 
atraso. A população geral a 
partir de 18 anos que ain-
da não recebeu a primeira 
dose também pode procu-
rar os postos de vacinação.

Goiânia inicia a vacinação da terceira dose contra Covid-19
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O Governo de Goiás 
abriu, nesta segun-
da-feira (20), as ins-

crições para apresentações 
artísticas (shows e oficinas) 
na 20ª edição do Canto da 
Primavera – Mostra Nacio-
nal de Música de Pirenó-
polis (Canto 2021). Artistas 
e grupos interessados em 
participar do evento podem 
se inscrever, até 18 de outu-
bro, pelo site cantodaprima-
vera.cultura.go.gov.br.

A mostra de música será 
realizada entre os dias 30 
de novembro e 05 de de-
zembro, no município, se-
guindo todos os protocolos 
e medidas de segurança 
recomendados pelas autori-
dades sanitárias para conter 
o avanço da Covid-19. “Es-
tamos resgatando o cenário 
cultural em Goiás”, afirma o 
governador Ronaldo Caiado.

“Será uma festa. A cultura 
goiana tem um governador 
que defende, que apoia e 
que respeita o setor”, diz 
Caiado. Podem participar 
do certame cantores, ban-
das, conjuntos, professores 
de renome local e regional, 
maiores de 18 anos e resi-

dentes em Goiás há pelo 
menos dois anos. Nesta 
edição serão selecionados 
20 artistas para shows e 
quatro artistas ou professo-
res para ministrar oficinas de 
bateria, violão, guitarra, con-
trabaixo e percussão.

A seleção dos participan-

tes será feita com base em 
relevância cultural, qua-
lidade técnica e artística, 
experiência, notoriedade, 
diversidade e criatividade. 
As atrações musicais serão 
apresentadas no palco que 
será montado no Cavalhó-
dromo da cidade. Os inves-

timentos somam mais de 
R$ 1 milhão no evento, que 
conta com convênio do go-
verno federal.

Mais informações podem 
ser conferidas no edital dispo-
nível nos sites www.cultura.
go.gov.br e cantodaprimave-
ra.cultura.go.gov.br. Também, 

pelo e-mail cantodaprimave-
ra@goias.gov.br ou pelo tele-
fone (62) 3201-4631.

LEQUE DE BENEFÍCIOS
Criado no ano 2000, 

como mecanismo de valori-
zação da criação musical, o 
Canto da Primavera firmou-

-se, ao longo dos anos, como 
acontecimento de relevância 
para o Estado de Goiás. A 
Mostra Nacional de Música 
de Pirenópolis produz um 
vasto leque de benefícios. 
Estimula o desenvolvimento 
artístico e cultural da comu-
nidade local, cria entreteni-
mento, aquece o turismo e 
movimenta a economia.

Um dos momentos espe-
ciais do Canto da Primavera 
são as oficinas de música. 
Elas formam um enriquece-
dor entrelaçamento entre 
professores e instrumentis-
tas, promovendo troca de 
informações e experiências 
na área de música.

A mostra, sobretudo, 
incentiva outros festivais 
musicais que acontecem 
na cidade e no restante do 
Estado de Goiás, justifican-
do, assim, a capacidade de 
criar estímulos duradouros 
em direção a uma política 
de interiorização da cultu-
ra, principalmente no que 
diz respeito à capacitação 
e apresentação da música, 
ressaltando a importância 
do diálogo entre os artistas e 
a comunidade em geral.

De autoria do deputado es-
tadual Vinicius Cirqueira (Pros), 
o projeto de lei para que pre-
sos arquem com as despesas 
das tornozeleiras eletrônicas, 
foi aprovado de forma defini-
tiva na Assembleia Legislativa 
do Estado de Goiás. Ao todo, 
21 deputados estaduais vota-
ram a favor do projeto, apenas 
o deputado Antônio Gomide 

(PT), votou contra.
Segundo o texto: “o acusa-

do, preso ou condenado que 
tiver deferida a utilização de 
equipamento de monitoração 
eletrônica deverá arcar com 
as suas despesas, inclusive, 
referentes à manutenção do 
referido equipamento”.

Além de pagar pela ma-
nutenção, o detento tam-

bém ficará responsável de 
arcar com custos caso a 
tornozeleira seja danificada 
ou violada. “Estado gasta 
uma fábula de dinheiro para 
manter essas pessoas en-
carceradas. Bandido já deu 
prejuízo demais à popula-
ção”, afirmou o governador 
Ronaldo Caiado, que apoiou 
o projeto. A previsão é para 

que a lei seja sancionada até 
o final de setembro.

PAGAMENTO
De acordo com o tenen-

te-coronel Franz Rasmus-
sen, Diretor-geral da Ad-
ministração Penitenciária 
(DGAP), o pagamento pelo 
uso da tornozeleira é uma 
forma de compensar de 

forma financeira o Estado e 
pode ser feito por boleto ou 
na sede da penitenciaria.

“O detento em regime 
aberto ou semiaberto de-
verá emitir o boleto para o 
pagamento pelo site, ou pre-
sencialmente na sede da Di-
retoria de Administração Peni-
tenciária”, explica Rasmussen.

Atualmente, são 4,8 mil 

tornozeleira ativas em Goiás. 
Após sancionada a lei, o preso 
que não pagar pelo seu equi-
pamento, terá seu nome ins-
crito na divida ativa. “O proje-
to estabelece que a cobrança 
não será feita aos presos com 
insuficiência de recursos, 
aqueles que são beneficiários 
da assistência judiciária gra-
tuita”, ressaltou Rasmussen.

Reprodução

Projeto aprovado: detentos vão pagar gastos de tornozeleira eletrônica

Governo de Goiás abre as inscrições 
para o Canto da Primavera 2021
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O presidente Jair Bolso-
naro embarcou para 
Nova York no domin-

go (19), para participar da 76ª 
Assembleia Geral da ONU, 
sem ter tomado qualquer va-
cina contra a covid-19.

Entre os 19 líderes do G20 
(composto pelas 19 princi-
pais economias mais a União 
Europeia) presentes no en-
contro, Bolsonaro é o único 
que declarou que não tomou 
e não iria tomar a vacina para 
ir ao evento anual da Organi-
zação das Nações Unidas.

Não houve divulgação ofi-
cial sobre o status vacinal de 
outros três líderes que vão 
representar seus países na 
assembleia: dois ministros 
das Relações Exteriores (da 
China e da Arábia Saudita) e 
o primeiro-ministro da Rús-
sia, Mikhail Mishustin.

No entanto, tanto o rei da 
Arábia Saudita, Salman Bin 
Abdulaziz Al-Saud, quanto 
o presidente da Rússia, Vla-
dmir Putin, tomaram suas 
vacinas. Já a situação vacinal 
do presidente da China, Xi 
Jinping, é um mistério: o país 
não divulgou se o presidente 
se vacinou ou não. Ele não 

participará do encontro de 
forma presencial.

Houve uma grande dis-
cussão sobre se os líderes e 
suas comitivas diplomáticas 
teriam que apresentar seus 
atestados de vacinação para 
entrar em Nova York - a ci-
dade exige comprovação 
de vacinação para circular 
em espaços públicos fecha-
dos. Mas a ONU acabou in-

formando às comitivas que 
haveria uma exceção diplo-
mática e a entidade não iria 
cobrar os atestados.

EXEMPLO
PARA POPULAÇÃO
Não se vacinar ou mesmo 

não divulgar o status vacinal 
de seus líderes é exceção 
entre as principais econo-
mias do mundo. Na grande 

maioria dos países, os líde-
res não só tomaram alguma 
das diversas vacinas contra 
a covid-19 disponíveis, mas 
fizeram grande publicidade 
de suas vacinações para in-
centivar a população.

O presidente da Alema-
nha, Frank-Walter Steinmeier, 
por exemplo, tomou a primei-
ra dose da vacina da AstraZe-
neca em abril deste ano. É ele 

quem vai representar o país 
na ONU. A primeira-ministra 
alemã Angela Merkel, que 
não estará em Nova York nes-
te ano, também se vacinou 
publicamente. Ela tomou a 
primeira dose da AstraZeneca 
e a segunda da Moderna.

Apesar do país ser muito 
estrito quanto ao direito à 
privacidade médica, a divul-
gação da vacinação dos líde-

res é considerada um exem-
plo para a população.

“E agora ela talvez tenha 
afastado o medo das pes-
soas, que estavam ou es-
tão preocupadas com essa 
chamada vacinação cruzada 
(tomar doses de vacinas di-
ferentes, como recomen-
dou o Ministério da Saúde 
do país)”, afirmou na época 
o porta-voz do governo ale-
mão, Steffen Seibert.

O presidente do Canadá, 
Justin Trudeau, também 
tomou a primeira dose da 
AstraZeneca e a segunda 
da Moderna, completando 
sua imunização em julho. O 
país também recomendou 
que quem recebeu a pri-
meira dose de AstraZeneca 
tomasse a segunda dose de 
outra vacina de RNA - da 
Pfizer ou da Moderna.

Já o primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris John-
son, tomou ambas as doses 
da vacina da AstraZeneca. 
Em junho, quando tomou 
a segunda dose, publicou 
uma foto nas suas redes 
sociais dizendo “segunda 
dose tomada! Quando for 
sua vez, tome a vacina!”.

Divulgação

ONU: presidente  Jair Bolsonaro é o
único dos líderes do G20 sem vacina

Analistas de mercado es-
peram que nesta semana as 
vendas externas de carne 
bovina voltem a ganhar cor-
po. Após dois casos atípicos 
de Encefalopatia Espongifor-
me Bovina (EEB), conhecida 
como doença da vaca louca, 
serem confirmados no Brasil, 
ocorreram suspensões nas 
vendas que afetaram todo o 
País. O principal ponto de pre-
ocupação é com a China, pois 
compromisso bilateral impõe 
proibição de exportações até 

as autoridades chinesas ava-
liarem as informações.

Segundo o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), foram re-
passadas as explicações sobre 
o que ocorreu nos frigoríficos 
de Nova Canaã do Norte (MT) 
e de Belo Horizonte (MG), 
locais onde houve a identifi-
cação dos casos. A detecção 
ocorreu durante inspeção 
ante-mortem em vacas que 
apresentavam idade avança-
da, eram “de descarte”.

Pela característica atípi-
ca, ocorrência espontânea e 
não relacionada à ingestão 
de alimentos contaminados, 
o status oficial de risco para 
doença não mudou, continua 
sendo insignificante. Assim, o 
impacto para o comércio de 
animais e de carnes não de-
veria ocorrer. Porém o auto-
-embargo já traz reflexos e a 
demora no retorno deteriora 
as margens nas vendas.

“Não temos o caso clás-
sico, então para a cabeça 

do produtor está tudo tran-
quilo, porque é raro e pode 
ocorrer em animais mais ve-
lhos. Mas o mercado apro-
veita o momento para jogar 
o preço para baixo”, pontua 
o analista técnico do Institu-
to para o Fortalecimento da 
Agropecuária em Goiás (Ifag), 
Marcelo Penha. Ele explica 
que no caso de confinamento 
quem pegou este momento 
vivenciou a queda da arroba.

“Nesses casos são 60 dias 
que tem de ficar no cocho, 

então se pegou esse período 
não teve jeito.” Por outro lado, 
a expectativa é de que duas 
semanas depois do ocorrido o 
mercado volte ao normal. Um 
otimismo que tem relação 
com o apetite da própria Chi-
na e com o fato de que Arábia 
Saudita, por exemplo, liberou 
a carne inclusive de frigorífico 
que havia apresentado o caso 
de vaca louca.

“O mercado estava indo 
bem em uma crescente e 
Goiás é um Estado que possui 

três bovinos para cada habi-
tante e é grande exportador 
de carne”, afirma ao citar a 
expectativa pela retomada. 
Sobre o assunto, a XP pon-
tuou em relatório na última 
quinta-feira (16) que ao mes-
mo tempo em que há depen-
dência brasileira da venda 
para a China – país foi res-
ponsável por 55% das expor-
tações de carne bovina –, os 
chineses também dependem 
desse comércio com o Brasil, 
o que reforça otimismo.

Analistas de mercado da carne esperam retomada após mal da vaca louca



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 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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

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’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

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 
comF: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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
: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

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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas saca-
das grandes sendo no 4° 
anQd. 148 n° 33 esq. - Ci-
dade Jardim - Goiânia-GO   
Fala com Vilmar 9.9943-
2713/ 9.8531-2959 ou 
Ianamá  9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
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 
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

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

Brasil e de outros países, como 
China, Índia e Reino Unido 
desde que estejam comple-
tamente vacinados contra a 
Covid-19 a partir do início de 
novembro, anunciou o coor-
denador da resposta à pande-
mia na Casa Branca, Jeff Zients, 
nesta segunda-feira (20).

Segundo Zients, o plano, 
que reverte a decisão toma-
da há 18 meses, em março 
de 2020, é retomar as per-
missões de entrada gradu-
almente, à medida que as 
autoridades definam novos 
requisitos. Haverá algumas 
exceções à política de vaci-
nas, disseram as autorida-
des, mas os detalhes das 
novas exigências ainda não 
foram esclarecidos.

As viagens internacionais 
são essenciais para conectar 
famílias e amigos, para abas-
tecer pequenas e grandes 
empresas, para promover o 
intercâmbio aberto de ideias 
e de cultura, disse Zients. É 
por isso que, com a ciên-
cia e a saúde pública como 
nosso guia, desenvolvemos 
um novo sistema de viagens 
aéreas internacionais que 
aumenta a segurança dos 

americanos aqui em casa e 
aumenta a segurança das vi-
agens aéreas internacionais.

Ainda que estejam com 
o esquema de vacinação 
completa, os viajantes que 
quiserem voar aos EUA de-
verão apresentar testes de 
Covid-19 com resultado ne-
gativo e data de até três dias 
antes da viagem. Em solo 
americano, porém, os imu-

nizados não serão mais obri-
gados a cumprir quarentena.

Também não está claro 
se haverá alguma restrição 
a respeito das marcas de 
vacinas consideradas ace-
itáveis pelo governo ameri-
cano. Em sua campanha, os 
EUA têm utilizado os imuni-
zantes Pfizer, Janssen e Mo-
derna. Zients afirmou nesta 
segunda que a decisão de 

estabelecer critérios nesse 
sentido para a entrada de 
viajantes caberá ao Centro 
de Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA (CDC).

Além disso, o CDC deve 
anunciar em breve uma or-
dem às companhias aéreas, 
exigindo que sejam coletados 
números de telefone e ende-
reços de email dos viajantes 
para viabilizar um novo siste-

ma de rastreamento de con-
tatos e monitoramento de 
sintomas, segundo o jornal 
The New York Times.

A ação do governo de Joe 
Biden ocorre na véspera de 
uma visita do primeiro-mi-
nistro Boris Johnson. No 
encontro, era esperado que 
o britânico pressionasse o 
americano para para suspen-
der as restrições de viagem.

O mesmo tema está na 
pauta do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) e de 
diplomatas brasileiros que 
devem se encontrar com Bo-
ris nesta segunda. O Reino 
Unido anunciou na última 
sexta-feira (17) uma simplifi-
cação das regras para a entra-
da de estrangeiros, com uma 
lista única dos países cujos 
viajantes são vetados. O Bra-
sil permanece entre eles.

Há uma semana, o CDC 
atualizou sua classificação 
de risco para as viagens ao 
Brasil. O país, que era clas-
sificado para residentes 
americanos que precisassem 
viajar como de ”risco muito 
alto”, quarto e último está-
gio, agora está com o selo de 
”risco alto”, terceiro estágio.

Pela definição anterior, a 
orientação das autoridades 
eram para que não fossem 
feitos deslocamentos ao Bra-
sil. Com a nova classificação, 
na prática, a agência passa a 
recomendar que só viajantes 
totalmente vacinados embar-
quem. Ainda assim, não são 
aconselhadas viagens não es-
senciais para o país. ”Devido 
à situação atual no Brasil, to-
dos os viajantes podem estar 
em risco de obter e espalhar 
variantes da Covid-19”.

Reprodução

Brasileiros vacinados poderão entrar 
nos Estados Unidos a partir de novembro
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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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos 
sen do 1 suíte, garagem 
para 2 carros, duas saca-
das grandes sendo no 4° 
anQd. 148 n° 33 esq. - Ci-
dade Jardim - Goiânia-GO   
Fala com Vilmar 9.9943-
2713/ 9.8531-2959 ou 
Ianamá  9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
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 
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

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 
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 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Angélica abriu o cora-
ção e desabafou sobre o 
rompimento com a Globo. 
Em entrevista à Veja Rio, 
a apresentadora revelou 
que se sentia aliviada por 
deixar a emissora após 24 
anos e explicou o motivo:

“Foi um alívio. Tive uma 
sensação de liberdade que 
nunca havia experimentado. 
Por contrato, a HBO man-
tém prioridade sobre minha 
agenda, mas fiquei livre de 
amarras e pude dar asas à 
criatividade, algo que nunca 
tinha tido na vida. Trabalho 
desde os quatro anos e aca-
bei passando muito tempo 
presa às ideias que as pes-
soas cultivavam de mim. Em 

2015, quando eu e minha 
família sofremos um aciden-
te de avião, senti que ganhei 
uma nova chance para viver. 
Três anos depois, iniciei um 
período sabático em que 
comecei a cuidar de mim de 
dentro pra fora”.

“Sempre tive uma figuri-
nista para me vestir. Só aos 
44 anos me permiti com-
prar as roupas de que real-
mente gosto. Passei a vida 
desempenhando um papel 
que agradasse ao público e 
aí, nesse período sabático, 
fiz questão de ser verdadei-
ra com meus sentimentos. 
A meditação ajudou muito 
nesse processo de autoco-
nhecimento“, disparou.

Um grupo de pessoas 
entra em uma dispu-
ta de sobrevivência 

macabra, violenta e sádica. 
A sinopse se assemelha com 
franquias do cinema, como 
Jogos Mortais e Jogos Vora-
zes, e até de produções como 
Alice in Borderland, mas se 
trata de uma nova série da 
Netflix: Round 6. Lançado nes-
ta sexta-feira (17), o suspense 
coreano começou a chamar 
a atenção dos primeiros assi-
nantes que já assistiram.

“Essa série Round 6, da Ne-
tflix, é muito bizarra. Puta que 
o pariu. Até deu um nó na gar-
ganta, e o pior é que eu não 
duvido que façam essas para-
das em ilhas particulares, que 
aflição”, escreveu a internauta 
Olivia Orlandini no Twitter.

Na série da Netflix, pes-
soas que precisam desespe-
radamente de dinheiro rece-
bem um convite misterioso 
para participarem de uma 
competição ainda mais enig-
mática. Os 456 convidados 
que aceitam são dopados e 
levados até um lugar secre-
to. Ao acordarem, eles rece-
bem um aviso:

“Todos vocês nesta sala 
estão vivendo no limite, 
com dívidas que não po-
dem pagar. Se não qui-
serem jogar, avisem-nos 
agora”, diz um homem de 
máscara preta à frente de 
um grupo de encapuzados. 
“Os vencedores dos seis 
jogos vão receber um bom 
dinheiro. O jogador que se 
recusar a jogar será elimi-

nado [com a morte]”, expli-
ca o misterioso.

O prêmio em jogo é de 
45,6 bilhões de wons, o 
equivalente a aproxima-
damente R$ 200 milhões. 
“Cada disputa é um jogo in-
fantil tradicional na Coreia, e 
os perdedores pagam o pre-
ço do fracasso com a própria 
vida”, informa a sinopse.

A primeira temporada 

tem nove episódios, com 
média de 50 minutos de du-
ração por capítulo. Os dois 
grandes mistérios são: quem 
sairá vivo da competição? 
Quem está por trás desse 
jogo macabro?

O elenco conta com nomes 
como Jung-jae Lee, John D. 
Michaels, Hae-soo Park e Ge-
offrey Giuliano. Há opção de 
áudio dublado em português. 

Round 6: luta pela sobrevivêcia 
em série estilo “Jogos Vorazes”

Angélica revela estar 
aliviada após romper 
vínculo com a Globo


