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A entrega de parte do Trecho 2 do BRT Norte-Sul, com a circulação dos ônibus no eixo de transporte foi suspensa. A data programada era o ani-
versário de Goiânia, 24 de outubro. Houve rebaixamento no encabeçamento do viaduto, que está em construção no cruzamento das avenidas 
Goiás Norte e Perimetral Norte. A Prefeitura afirmou ontem que não há nova data prevista para a entrega da obra e do trecho do corredor.

Viaduto do BRT: Prefeitura de Goiânia
suspende entrega de obra após estrago 

Câmara aprova 
valor fixo para co-
brança do ICMS 
para combustíveis  p4

Câmara rejeita 
proposta para me-
lhora da internet 
em Goiânia  p2p7

Chile decreta estado de 
exceção em região indígena
O presidente chileno, Sebastián Piñera, determinou a militariza-
ção de quatro zonas das regiões de BioBío e Araucanía por causa 
do que chamou de ”grave alteração da ordem pública”, ligada 
diretamente a conflitos com mapuches.

O plenário da Câmara aprovou na noite desta 
quarta-feira (13) um projeto de lei que estabelece 
um valor fixo para a cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre 
os combustíveis. A proposta foi aprovada por 392 
votos a favor, 71 contra e 2 abstenções. O texto 
segue agora para análise do Senado.

p2

O promotor de Justiça Glauber Rocha Soares, da Promotoria de 
Senador Canedo, está preocupado com o atendimento que tem sido 
prestado às grávidas da cidade desde o fechamento da Maternidade 
Aristina Cândido pela administração Fernando Pelozzo. O MP-GO está 
acompanhando a situação e pode iniciar uma investigação para apurar 
responsabilidades nos casos ocorridos até o momento.

Tragédia anunciada: fecha-
mento de maternidade Sena-
dor Canedo faz nova vítima  p3
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Samu em 
Goiânia 
terá sede 
própria
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A entrega de parte 
do Trecho 2 do BRT 
Norte-Sul, com a cir-

culação dos ônibus no eixo 
de transporte foi suspensa. 
A data programada era o 
aniversário de Goiânia, 24 
de outubro. O motivo é um 
imprevisto. Houve rebaixa-
mento no encabeçamento 
do viaduto, que está em 
construção no cruzamento 
das avenidas Goiás Norte e 
Perimetral Norte.

A Prefeitura de Goiânia 
afirmou ontem que não há 
nova data prevista para a 
entrega da obra e do trecho 
do corredor. A administração 
municipal declarou, no en-
tanto, que isto só vai ocorrer 
quando técnicos informem 
haver plenas condições de 
liberação do local. 

Em nota, a Prefeitura de 
Goiânia informou que “ao 
tomar conhecimento de 
que as obras das estações 
intermediárias atrasaram 
e de que não vai conseguir 
garantir a total segurança do 
Viaduto da Perimetral Nor-
te, no Trecho 2 do Corredor 
BRT Norte-Sul, o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, deter-
minou que só vai inaugurar a 
obra quando houver total se-
gurança para a população e a 
plena condição de operação.”

Ainda na nota, a Prefei-

tura detalha que no último 
feriado, 12 de outubro, a 
cabeceira do viaduto sofreu 
um rebaixamento e o prefeito 
determinou à Secretaria de In-
fraestrutura de Goiânia (Sein-
fra) que realize um levanta-
mento técnico para identificar 
e solucionar a questão. A data 
da entrega será divulgada as-
sim que o novo cronograma 
for estabelecido. 

Especialista em obras de 
infraestrutura, engenheiro 
Everton Schmaltz diz que o 
prazo mínimo para deixar 

esta obra pronta seria de um 
mês, mas para que ela tenha 
funcionalidade, com conclu-
são de sinalização e calçadas, 
por exemplo, dois meses. 

A Seinfra foi procurada na 
quarta e na quinta-feira desta 
semana, mas não comentou 
o andamento dos traba-
lhos. No canteiro de obras, 
localizado no cruzamento 
das avenidas Goiás Norte e 
Perimetral Norte, operários 
informaram que estavam 
trabalhando todos os dias, 
inclusive sábados, domingos 

e feriados na tentativa de en-
tregar o serviço dentro do pra-
zo, mas nem eles acreditavam 
nisso por conta da alteração 
no cronograma desta semana.

 Uma das pessoas ouvi-
das pela reportagem, que 
atua na obra e prefere não 
ter o nome publicado, havia 
informado, antes da Pre-
feitura, que havia ocorrido 
um rebaixamento do solo 
no encabeçamento em um 
dos lados do viaduto. Ela já 
previa o retardo da entrega. 
Ela disse que os colegas que 

atuam nesta área estavam 
havia alguns dias realizando 
o reparo. “A gente não sabe 
quanto tempo mais levará 
(para concluir a obra).”

O engenheiro Everton 
Schmaltz explica que este 
é um problema comum em 
obras deste tipo. “Ocorre ge-
ralmente quando o solo é di-
ferente do que era esperado. 
(...) Retira-se a terra que po-
deria ser um problema e faz-
-se o aterramento”, explica. 
Ele diz que é uma situação 
simples e recorrente. 

Reprodução

O Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência 
(Samu-192) de Goiânia 
terá sede própria. O prédio 
que fica na Praça dos Vio-
leiros, no Setor Urias Ma-
galhães, vai abrigar admi-
nistração, farmácia, central 
de regulação, departamen-
to que recebe ocorrências, 
almoxarifado e o Serviço 
de Atendimento Sanitário 
(SAT) que hoje estão em 
quatro locais diferentes. 
Somente as 17 viaturas 
que transportam pacientes 
graves, sendo 13 Unidades 
de Suporte Básico (USB) e 
quatro Unidades de Suporte 
Avançado (USA), continua-
rão espalhadas em pontos 
estratégicos para atender as 
chamadas com agilidade.

O prédio municipal, que 
já abrigou o Juizado de Pe-
quenas Causas, foi doado 
à Secretaria de Saúde de 
Goiânia (SMS), pelo pre-
feito Rogério Cruz. “Nosso 
compromisso com a Saú-
de é permanente e esse é 
mais um que estamos res-
gatando”, afirmou o prefei-
to. A doação foi anunciada 
em reunião ocorrida na 
tarde desta segunda-feira 
(13/10), no sexto andar do 
Paço Municipal. Além dos 
secretários de Saúde, Dur-
val Pedroso e Luana Ribei-
ro, estiveram presentes os 
diretores do Samu, o presi-
dente da Câmara Municipal, 
Romário Policarpo e repre-
sentantes do Sindigoiânia e 
Associação dos Motoristas e 
Servidores do Samu.

O secretário Durval Pe-
droso falou sobre o quanto 
a sede própria será impor-
tante para os 415 servidores 
do Samu. “Com os serviços 
em um mesmo local, tudo 
passa a ficar mais fácil e 
mais ágil refletindo no tra-
balho dos servidores e, con-
sequentemente, no serviço 
prestado à população. To-
dos nós estamos celebrando 
essa conquista”, reforçou.

Prefeitura suspende entrega 
do BRT após estrago em viaduto

A um mês do leilão da 
Licitação da Geração da in-
ternet 5G em todo o Brasil, 
a Câmara Municipal de Goi-
ânia rejeitou, nesta quinta-
-feira (14/10), por 18 votos 
a 5, o projeto que regula-
mentava as normas para a 
implantação de torres de 
antenas telefônicas na capi-
tal e permitia a melhoria do 
sinal de internet na capital.

O projeto era de auto-
ria do vereador Lucas Ki-
tão (PSL), que defende a 
importância do texto para 
a sociedade, que estava de-
batendo o projeto há pelo 
menos três anos até chegar 
à apresentação da propos-
ta rejeitada pela Casa, o 
que vai atrasar o processo 

de implementação da rede 
5G em Goiânia.

“Era um projeto muito 
importante para a nossa 
cidade e vai de encontro 
ao debate sobre a melho-
ria do sinal de internet na 
capital, a regulamentação 

da internet 5G em Goiâ-
nia tinha um grau de rele-
vância muito importante 
para a coletividade, a um 
custo bem mais barato”, 
pontuou o autor.

De acordo com o par-
lamentar, o texto tinha 

o intuito de aumentar a 
quantidade de antenas 
que existem na capital, 
porque o sistema atual 
“não é eficaz para atender 
à demanda que existe pela 
rede telefônica com a de-
vida proporção necessá-
ria – de 1000 pessoas por 
torre” e há uma demora 
de até 1800 dias para um 
registro ser aprovado.

Levando em conta essa 
demora, o vereador apre-
sentou o projeto de lei, 
seguindo as normas expe-
didas pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel) como a área, ad-
ministração do lote, se 
são públicos ou privados, 
o conjunto de equipamen-

tos, limite de emissão de 
radiação eletromagnética, 
normas de instalação inter-
na, externa e de infraestru-
tura, além de criar um limi-
te de até 60 dias corridos 
para a análise do alvará.

A proposta também 
contava com uma emen-
da para solucionar a falta 
de antenas nas regiões 
mais periféricas da capital; 
o vereador Pedro Azulão 
Jr. (PSB) apresentou uma 
emenda ao projeto de lei, 
priorizando a instalação 
de antenas nestas regiões 
que, de acordo com o par-
lamentar, precisam de mais 
investimento e torres para 
diminuir a sobrecarga por 
torre nestas regiões.

Câmara rejeita proposta para melhora da internet em Goiânia 
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O promotor de Justiça 
Glauber Rocha Soa-
res, da Promotoria 

de Senador Canedo, está pre-
ocupado com o atendimen-
to que tem sido prestado às 
grávidas da cidade desde o 
fechamento da Maternidade 
Aristina Cândido pela admi-
nistração Fernando Pelozzo. 
O MP-GO está acompanhan-
do a situação e pode iniciar 
uma investigação para apurar 
responsabilidades nos casos 
ocorridos até o momento.

NOVA VÍTIMA
No feriado do dia 12, a 

dona de casa Laryssa Damas-
ceno Silva perdeu a filha e o 
útero ao ser encaminhada 
de Senador Canedo para a 
Maternidade Dona Iris, em 
Goiânia, em trabalho de par-
to. A mulher foi no próprio 
carro com o marido, sem en-
caminhamento de urgência 
e ficou esperando por mais 
de três horas o atendimento.

Ao ser operada, a criança 
já estava morta e ela foi diag-
nosticada com descolamen-
to prematuro de placenta, 
motivo pelo qual perdeu o 
útero e não pode mais gerar 
filhos. No atendimento feito 
em Senador Canedo, da Clí-
nica de Atenção à Saúde da 
Mulher, no Jardim das Oli-

veiras, o bebê estava bem, 
assim como a mãe. Antes da 
transferência para Goiânia 
os exames estavam normais.

PRIMEIRA MORTE
Este é o terceiro caso de 

urgência e emergência com 
grávidas de Senador Canedo 
desde que a maternidade 
foi fechada, há dois meses. 
O primeiro caso aconteceu 
no dia 25 de agosto, quando 
uma gestante de 39 semanas 
foi encaminhada da Clínica 
de Atenção à Saúde da Mu-

lher para Goiânia para que 
ela pudesse ser submetida a 
uma cesariana de urgência. 
Informaram que não havia 
estrutura no local. A bebê 
acabou morrendo.

“Eu creio que demorou 
demais para tirar minha filha, 
faltou oxigênio para ela respi-
rar e minha filha não está mais 
comigo, eu acho que tem que 
melhorar, porque tem muitas 
gestantes no munícipio e es-
pero que não aconteça com 
elas o que está acontecendo 
comigo, eu não desejo isso 

pra ninguém”, relatou a mãe.
PARTO 
NA AMBULÂNCIA
O outro caso ocorrido 

por falta de atendimento na 
Maternidade felizmente não 
terminou em tragédia, mas 
a mulher deu à luz dentro 
de uma ambulância quando 
era levada para Goiânia. “A 
paciente estava em trabalho 
de parto, mas na dilatação 
foi muito rápida”, contou o 
enfermeiro que a acompa-
nhava na ambulância.

Glauber Rocha esteve 

reunido com a secretária de 
Saúde de Senador Canedo 
Gercilene Ferreira para co-
brar o início da obra e foi 
informado que a reforma 
“está para começar”. “Es-
tou preocupado e atento 
com esse atendimento que 
tem sido dado às grávidas 
no Jardim das Oliveiras”, 
disse. A secretária foi demi-
tida semana passada.

SEM PROJETO
Depois de 60 dias do fe-

chamento da maternida-

de, a Prefeitura de Senador 
Canedo informou que nos 
próximos dias vai apresentar 
um projeto de reforma da 
maternidade. A unidade de 
saúde foi fechada sem pla-
nejamento e sem cronogra-
ma para a entrega do hospi-
tal para a comunidade.

A assessoria da Prefeitura 
de Senador Canedo também 
lamentou o que chamou de 
fatalidade no caso da dona 
de casa Laryssa Damasce-
no Silva e disse que a SMS 
está buscando mais detalhes 
sobre o que aconteceu na 
Maternidade Dona Iris e que 
“não é possível afirmar que 
seria diferente se a Mater-
nidade de Senador Canedo 
estivesse funcionando”, afir-
mou Leandro Arantes.

Ainda segundo a asses-
soria, o prefeito Fernando 
Pelozzo assumiu a missão de 
reconstruir a maternidade, 
destruída nos últimos anos. 
Pacientes e moradores de 
Senador Canedo denunciam 
que faltou planejamento 
para que a maternidade, a 
única da cidade com mais de 
120 mil moradores, fosse fe-
chada para a reforma.

MATERNIDADE 
DONA ÍRIS
A assessoria da Maternida-

de Dona Íris ainda não se ma-

O governador Ronaldo 
Caiado anuncia, nesta sexta-
-feira (15), Dia do Professor, 
às 9h30, a concessão de uma 
ajuda de custo, em novem-
bro de 2021, a todos os servi-
dores ativos da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
proporcional à carga horária, 
e a nova faixa de isenção da 
contribuição previdenciária 
para aposentados e pensio-
nistas. Durante o evento, 

também detalha o pagamen-
to, a partir de outubro, do 
reajuste salarial e do Auxílio-
-Aprimoramento Continuado 
dos professores e servidores 
da Educação estadual.

A solenidade será reali-
zada no Conselho Estadu-
al de Educação (CEE-GO), 
quando Caiado dará boas-
-vindas aos novos membros 
do CEE-GO empossados. 
Na ocasião, também fará o 

lançamento do Documento 
Curricular para Goiás – Eta-
pa Ensino Médio, que re-
gulamenta o novo Ensino 
Médio e foi aprovado pelo 
Conselho nesta semana.

Emenda Constitucional 
que será enviada à Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego) garantirá a isenção 
da contribuição previden-
ciária de 14.25% a todos os 
aposentados e pensionistas 

do Estado de Goiás com sa-
lário de até R$ 3 mil.

O reajuste salarial dos 
professores e servidores ad-
ministrativos da Secretaria 
de Estado da Educação, con-
forme a Lei Nº 21.085, de 13 
de setembro de 2021, será 
de 4,52% para professores 
P1, P2, do quadro transitório 
e com contratos temporários. 
Enquanto isso, para professo-
res P3, P4 e servidores admi-

nistrativos, efetivos ou com 
contratos, o índice acrescido 
nos salários será de 7,20%.

Já o Auxílio-Aprimora-
mento será concedido men-
salmente aos professores e 
servidores ativos da Seduc, 
tanto efetivos quanto tem-
porários, no valor de R$ 500. 
A finalidade do auxílio é co-
brir despesas com formação 
educacional e profissional, 
aquisição de livros e partici-

pação em cursos.
Na ocasião, serão firma-

das parcerias com a Fun-
dação Sagres e a Fundação 
Roberto Marinho para a 
disponibilização de aulas 
extracurriculares e conteú-
dos de língua portuguesa e 
matemática. A medida visa 
ampliar o reforço escolar aos 
estudantes da rede estadual 
de Educação, combatendo a 
distorção de fluxo escolar.

Reprodução

No Dia do Professor, Caiado anuncia valorização salarial para educadores

ROSANA MELO

Tragédia anunciada: fechamento de 
maternidade Senador Canedo faz nova vítima
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O plenário da Câma-
ra aprovou na noite 
desta quarta-feira 

(13) um projeto de lei que 
estabelece um valor fixo para 
a cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre os 
combustíveis. A proposta foi 
aprovada por 392 votos a fa-
vor, 71 contra e 2 abstenções. 
O texto segue agora para 
análise do Senado.

O substitutivo do relator, 
deputado Dr Jaziel (PL-CE), 
obriga estados e o Distrito 
Federal a especificar a alíquo-
ta cobrada do ICMS de cada 
produto pela unidade de me-
dida adotada (litro, quilo ou 
volume) e não mais sobre o 
valor da mercadoria, como 
ocorre atualmente. A propos-
ta torna, na prática, o ICMS 
invariável frente a oscilações 
no preço dos combustíveis e 
de mudanças do câmbio.

Pelas estimativas apre-
sentadas pelo relator, as 
mudanças estabelecidas pelo 
projeto devem levar a uma re-
dução do preço final praticado 
ao consumidor de, em média, 
8% para a gasolina comum, 
7% para o etanol hidratado e 
3,7% para o diesel B. “A medi-
da colaborará para a simplifi-

cação do modelo de exigência 
do imposto, bem como para 
uma maior estabilidade nos 
preços desses produtos”, 
disse o parlamentar.

CÁLCULO DO ICMS
Atualmente, o ICMS inci-

dente sobre os combustíveis 
é devido por substituição tri-
butária para frente, sendo a 
sua base de cálculo estimada a 
partir dos preços médios pon-

derados ao consumidor final, 
apurados quinzenalmente pe-
los governos estaduais. As alí-
quotas de ICMS para gasolina, 
por exemplo, variam entre 25% 
e 34%, dependendo do estado.

No novo cálculo, as alí-
quotas serão definidas pelos 
estados e Distrito Federal 
para cada produto a partir 
da unidade de medida ado-
tada, no caso o litro para os 
combustíveis. As alíquotas 

específicas serão fixadas 
anualmente e vigorarão por 
12 meses a partir da data 
de sua publicação, mas não 
poderão exceder, em reais 
por litro, o valor da média 
dos preços ao consumidor 
final usualmente praticados 
no mercado considerado ao 
longo dos dois exercícios ime-
diatamente anteriores, multi-
plicada pela alíquota ad va-
lorem (percentual fixado em 

lei que será aplicado sobre a 
base de cálculo do tributo ) 
aplicável ao combustível em 
31 de dezembro do exercício 
imediatamente anterior.

Como exemplo, os pre-
ços médios de setembro da 
gasolina comum, do etanol 
hidratado e do óleo diesel 
corresponderam, respectiva-
mente, a R$ 6,078, R$ 4,698 e 
R$ 4,728, segundo a Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). 

Na forma do substitutivo, a 
alíquota seria calculada com 
base na média dos preços 
praticados de janeiro de 2019 
a dezembro de 2020. Nesse 
período, os preços de reven-
da variaram de R$ 4,268 a R$ 
4,483, no caso da gasolina co-
mum; de R$ 2,812 a R$ 3,179, 
no caso do etanol hidratado; 
e de R$ 3,437 a R$ 3,606, no 
caso do óleo diesel.

ACORDO
O presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), disse que 
a aprovação do projeto foi re-
sultado de um acordo com os 
líderes partidários. Lira disse 
que a proposta “circula desde 
o início da legislatura”, foi de-
batido em reuniões no Colégio 
de Líderes e se chegou a um 
acordo de procedimento com 
a oposição para que não hou-
vesse obstrução na sessão.

“O governo propôs unificar 
as tarifas de ICMS no Brasil em 
todos os estados – o que to-
dos nós não concordávamos 
– e o que nós estamos votan-
do é um projeto que cria uma 
média dos últimos dois anos 
e, sobre esta média, se multi-
plica pelo imposto estadual de 
cada estado, com total liber-
dade para cada estado”, disse.

Divulgação

Câmara Federal aprova valor fixo para 
cobrança do ICMS para combustíveis

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) disse, 
na noite desta quinta-feira 
(14/10), durante a Confe-
rência Global 2021 – Mille-
nium, realizada pela Igreja 
Comunidade das Nações, 
que determinará ao minis-
tro de Minas e Energia, Ben-
to Albuquerque, que rever-
ta a bandeira vermelha.

“Dói a gente autorizar o 
ministro Bento, das Minas 
e Energias, para decretar 
a bandeira vermelha, dói 

no coração. Sabemos as 
dificuldades da energia 
elétrica. Vou pedir pra ele, 

pedir não, determinar que 
ele volte a bandeira normal 
a partir do mês que vem”, 

prometeu Bolsonaro.
Na verdade, para cobrir 

os custos das usinas terme-
létricas, que tiveram o uso 
triplicado devido à crise hí-
drica, a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou no fim de agosto 
a criação da “bandeira de 
escassez hídrica”.

O novo valor foi ajusta-
do para R$ 14,20/100 kWh, 
com vigência a partir do 
primeiro dia de setembro, 
com duração prevista para 

até 30 de abril de 2022.
Em vigor desde junho, a 

tarifa já tinha acréscimo de 
R$ 9,49 a cada kWh na conta 
mensal. Agora, a nova ban-
deira possui alta de 49,63% 
em relação à bandeira ver-
melha patamar 2.

CONSUMIDOR PAGA
Para os consumidores, o 

aumento na conta de luz foi 
de 6,78%. “Quem paga essa 
bandeira são todos os con-
sumidores do estado cativo 

de distribuidoras. Com exce-
ção do estado de Roraima e 
dos consumidores inscritos 
nos programas sociais, que 
pagam tarifa social do gover-
no”, explicou o diretor-geral 
da Aneel, André Pepitone.

Em agenda em São Pau-
lo, na segunda-feira (11/10), 
quando foi questionado 
sobre medidas do governo 
para controlar o problema, 
Bolsonaro disse que ligou 
para São Pedro, para que ele 
mandasse chuva para o país.

Presidente diz que determinará redução da bandeira tarifária na luz



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

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
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 
gares 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 
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 
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
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Condo-
mínio Residencial das Pal-
meiras – 3 quartos sen do 
1 suíte, garagem para 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, 
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 
(cinquenta e cinco mil 
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, 
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. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha ter 
momentos de relau-
ma 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 presidente chileno, 
Sebastián Piñera, 
determinou nesta 

terça-feira (12) a militarização 
de quatro zonas das regiões 
de BioBío e Araucanía por 
causa do que chamou de 
”grave alteração da ordem 
pública”, ligada diretamente a 
conflitos com mapuches que 
se acirraram nos últimos dias.

O anúncio foi feito no 
Palácio de la Moneda, sede 
do governo chileno, onde 
Piñera falou em compan-
hia do ministro do Interior, 
Rodrigo Delgado, e do dele-
gado regional da Macrozona 
Sul (que abarca as duas re-
giões), Pablo Urquízar.

Povos originários do sul 
do país, os mapuches poss-
uem, em divisões internas, 
grupos de reivindicação da 
soberania da terra que atu-
am de distintas maneiras. 
A maioria é pacífica, mas 
há facções violentas, que 
costumam fazer ataques a 
fazendas da região.

O objetivo desses grupos 
é reivindicar a Araucanía 
--que, antes da chegada 
dos colonizadores espan-
hóis, era ocupada pelos 
mapuches em territórios 
que hoje são parte do sul do 
Chile e do sul da Argentina.

Esse tem sido um dos 
principais temas de conflito 
interno da gestão atual de 
Piñera, iniciada em 2018 (ele 
também foi presidente de 
2010 a 2014). O mandatário, 
alinhado à direita, em vários 
momentos usou a lei antiter-
rorismo e políticas linha-du-
ra para dispersar protestos. 
Para os representantes ma-
puches, pessoas que foram 

detidas nesses enfrentamen-
tos são presos políticos.

No último domingo (10), 
em um protesto desses po-
vos na capital, Santiago, uma 
mulher foi morta em embate 
com os policiais. Parlamen-
tares da Assembleia Consti-
tuinte pediram uma investi-
gação sobre possíveis abusos 
cometidos pelas forças de 
segurança chilenas.

A decisão de militarizar 
as regiões no sul do país foi 
tomada por Piñera junto aos 
chefes das Forças Armadas e 
inicialmente deve se esten-
der por 15 dias. ”Comunica-
mos a decisão de decretar 
Estado de Exceção Constitu-
cional de Emergência nessa 
região por uma grave alte-
ração da ordem pública nas 
províncias de BioBío e Arau-

co, na região de BioBío, e nas 
províncias de Malleco e Cau-
tín, na região da Araucanía”, 
afirmou o mandatário, justa-
mente no dia em que o Chile 
comemora o Dia de Encontro 
dos Dois Mundos, como é 
conhecida a data que lembra 
a chegada de Cristovão Co-
lombo às Américas, em 1492.

Com o estado de 
emergência, as zonas ficarão 

sob imediata dependência 
de um chefe de defesa na-
cional escolhido pelo presi-
dente. Este terá de reportar 
suas decisões ao Congresso 
Nacional.

Piñera afirmou que foram 
registradas, nos últimos tem-
pos, ”atividades de terroris-
mo, violência e narcotráfi-
co por grupos armados na 
região”. E acrescentou que 
isso ”tem cobrado a vida de 
inocentes e membros dos 
carabineiros e da polícia”, 
além de causar ”destruição 
de casas, igrejas, instalações 
e bens destinados a ativi-
dades industriais, agrícolas, 
comerciais, turísticas e de 
infraestrutura pública”.

Também afirmou que ”os 
habitantes desses territórios 
vivem com constante temor 
e com profunda sensação de 
indefesa”. ”O Estado deve 
fazer uso de seus meios e 
capacidades institucionais, 
além de outros mecanismos 
contemplados pela Consti-
tuição, para resguardar a 
Ordem Pública e o Estado de 
Direito”, finalizou.

A decisão se dá na semana 
em que a Assembleia Consti-
tuinte chilena, comandada 
por uma líder mapuche, com-
pleta 100 dias de trabalho. 

Reprodução

Presidente do Chile decreta estado de 
exceção e militarização de região indígena
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Condo-
mínio Residencial das Pal-
meiras – 3 quartos sen do 
1 suíte, garagem para 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, 
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 
(cinquenta e cinco mil 
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, 
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. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha ter 
momentos de relau-
ma 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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Para quem nunca assistiu 
à saga, De Volta para o 
Futuro conta a história 

da criação de uma máquina 
do tempo por parte de Doc 
Emmett Brown (Christopher 
Lloyd). Na noite de inaugura-
ção, em 1985, ele convida o seu 
amigo Marty McFly (Michael J. 
Fox) para testemunhar o fato.

Com o aparelho científico 
instalado em um DeLorean, 
Doc Brown prova a veracidade 
de sua teoria, mas terroristas 
o atacam. Com isso, Marty 
entra no carro para fugir e 
acidentalmente viaja de volta 
para 1955. A sua missão pas-
sa a ser conseguir retornar à 
sua época com a ajuda de um 
jovem Doc Brown, que ainda 
não havia inventado propria-
mente a máquina do tempo.

O enredo do filme é insti-
gante. Com fortes tons de co-
média, a obra pontua diverti-
dos pontos cômicos como o 
envolvimento direto na rela-
ção entre os pais do protago-
nista. Além disso, situações 
improváveis vão escalando e 
tornando os problemas cada 
vez mais desafiadores.

O visual icônico do DeLo-

rean, as personalidades mar-
cantes de Doc Brown e Marty 
McFly e o roteiro incrível do fil-
me ajudaram a moldar um su-
cesso que ultrapassa gerações. 
O segundo filme faz uma incur-
são ao futuro, e não somente 
ao passado. Já o terceiro vai 
lá para o Velho Oeste a fim de 
desenvolver uma nova trama.

A influência da franquia 
De Volta para o Futuro é no-
tável. Na cultura pop, é pos-
sível citarmos incontáveis 

exemplos. A animação Rick & 
Morty é claramente inspirada 
na trilogia, até mesmo nos 
visuais de seus personagens. 
Além disso, a obra influen-
ciou a economia. No segundo 
filme, um tênis da Nike amar-
ra sozinho os seus cadarços.  
A própria Nike lançou um 
protótipo do calçado em alu-
são à época em que se passa 
o filme. Para completar, o De-
Lorean foi imortalizado como 
um dos veículos mais influen-

tes da ficção científica.
A contribuição da trilogia 

tem raízes até hoje. Constan-
temente, fãs clamam por um 
quarto filme. Porém, os roteiris-
tas Robert Zemeckis e Bob Gale 
já estabeleceram que não será 
feito um remake ou reboot en-
quanto eles estiverem vivos. Re-
centemente, os dois atores prin-
cipais tiraram uma foto juntos, 
que foi curtida por mais de 300 
mil pessoas. Uma prova da in-
fluência da franquia mais de 35 
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Brasiiiil! Depois de Ju-
liette e Karol Conká, mais 
um ex-BBB pode ganhar sua 
própria produção no Glo-
boplay logo logo! De acor-
do com o colunista André 
Romano, do Observatório 
da TV, Gil do Vigor terá sua 
história de vida contada em 
uma série documental.

Segundo Romano, a pro-
dução vai entrar no catálo-
go do serviço de streaming 
nos próximos meses. “A 
equipe do projeto já está 
colhendo depoimentos dos 
familiares e amigos de Gil. 
Além disso, a vida do eco-
nomista nos Estados Unidos 
também será retratada no 
filme”, afirma o colunista.

Ainda conforma a pu-
blicação, a equipe respon-
sável pela série documen-
tal é a mesma que assinou 
a produção sobre Juliette 
na Globoplay. Os roteiris-
tas são os mesmos e a di-
reção deve ficar por conta 
de Patricia Cupello.

O economista e ex-par-
ticipante do Big Brother 
Brasil 21 Gilberto Nogueira 
celebrou seus 30 anos com 
novidades. Ele está confir-
mado na nova temporada 
do humorístico “Vai que 
Cola” (Multishow). Segun-
do a emissora, ele será ele 
mesmo na nona temporada 
da comédia. Ainda não há 
uma data para a estreia. 

De Volta Para o Futuro: Marty e 
Doc em um clássico de gerações

História de vida de 
Gil do Vigor será 
transformada em série

LUIZ F. MENDES


