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Apenas os municípios goianos com cobertura vacinal completa (duas doses ou dose única) maior ou igual a 70% poderão adotar a desobrigação 
do uso de máscaras em locais abertos. Em Goiás, de acordo com dados do Painel da Covid-19, 16 cidades se enquadram nesse perfil. Porém, 
pelo menos quatro municípios que não se enquadram nos pré-requisitos já publicaram decretos que flexibilizam o uso de máscaras.

Goiás: liberação do uso de máscaras 
depende de cobertura vacinal de 70%

Ômicron: veja 
quais países já têm 
casos da nova linha-
gem da Covid  p7 p4

Retomada do mercado prevê 
100 mil vagas para o final de ano
A  Confederação Nacional do Comércio (CNC) prevê que as festividades do 
final de ano aqueçam o mercado e gerem em média 100 mil vagas de trabalho. 
Momento propicio para entrar ou retornar para o mercado de trabalho. 

p3

Ansiosos pelo ingresso no estudo de nível superior, estudantes de 
todo o país participaram hoje (28) do segundo dia de aplicação de 
provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As áreas de 
conhecimento avaliadas no certame foram matemática e ciências da 
natureza – que compreende as disciplinas de biologia, física e química.

Estudantes falam sobre 
expectativa e resultado 
do Enem 2021  p2
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Pelo terceiro ano conse-
cutivo Goiânia não terá 
Réveillon na Praça Cívi-

ca, em Goiânia. Isso, porque 
ainda existe um receio por 
parte das autoridades em fun-
ção da pandemia de Covid-19. 
A festa faz parte do calendário 
comemorativo do estado e 
por diversos anos foi destino 
de milhares de pessoas.

Desde o inicio de 2020, 
Goiás vem aderindo rigoro-
sos protocolos sanitários, 
afim de conter o avanço da 
pandemia. Além disso, o es-
tado está com a vacinação 
contra a doença em estágio 
avançado. No entanto, ne-
nhum município goiano al-
cançou o  70% de toda a po-
pulação com o ciclo completo 
da vacina. A meta foi definida 
como condição para flexibili-
zar as medidas no estado.

CARNAVAL
Além do Réveillon, outro 

evento que tem sido bastan-
te questionado é o Carnaval 
2022. A festa, está em dis-
cussão em todo país. Nesta 
semana, o presidente Jair Bol-
sonaro afirmou que se depen-
der dele o evento não deve 
acontecer. ” Por mim não te-
ria Carnaval. Só que tem um 
detalhe: quem decide não sou 
eu.” A declaração ocorreu à 

Rádio Sucesso Bahia.
Apesar da alta expectativa 

para a volta da “normalida-
de” , dezenas de cidades bra-
sileiras decidiram cancelar o 
evento previsto para feverei-
ro e maio do próximo ano. 
Entre elas, 58 de São Paulo. 
O Rio de Janeiro que até ou-
tubro havia confirmado a 

programação festiva, agora 
estudam a não realização do 
evento, o mesmo acontece 
em Salvador e Olinda.

Aqui em Goiás, apesar de 
um cenário “estável” com 
202 municípios sem regis-
tro de mortes por Covid-19. 
Algumas prefeituras temem 
uma nova onda do vírus 

como tem ocorrido na Euro-
pa. Portanto, preferem espe-
rar as festas de final de ano 
para analisar se terá ou não 
o Carnaval, como é o caso 
da Chapada dos Veadeiros, 
Pirenópolis e Goiás.

Já a prefeitura de Caldas 
Novas não descartou a festa, 
mas deve exigir comprovan-

te de vacina. Entretanto, Rio 
Quente, cidade vizinha de 
Caldas, diz não arriscar com 
um evento de tal magnitude.

O Governo do Estado no 
entanto não interferiu nas 
decisões das prefeituras, 
mas ressalta a necessidade 
de evitar aglomerações, so-
bre tudo em locais fechados.

Reprodução

Ansiosos pelo ingresso 
no estudo de nível supe-
rior, estudantes de todo 
o país participaram hoje 
(28) do segundo dia de 
aplicação de provas do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem). As áre-
as de conhecimento ava-
liadas no certame foram 
matemática e ciências 
da natureza – que com-
preende as disciplinas de 
biologia, física e química.

Giovana Nogueira de 
Jesus, de 22 anos, disse 
em entrevista para a TV 
Brasil que achou a pri-
meira etapa do exame, 
realizada no domingo 
passado, tranquila. “Nun-
ca cai aquilo que a gente 
estuda. Eu não estou pre-
parada, mas estou pen-
sando positivo que tudo 
vai dar certo. Tô bem cal-
ma. Quero me formar em 
direito e ser delegada na 
carreira militar”, afirmou.

Gabriele Souza da Sil-
va, de 16 anos, disse que 
não se sente pressionada 
por participar pela pri-
meira vez no Enem. Sobre 
o primeiro dia de provas, 
a estudante paulista afir-
mou que não sabia muito 
sobre o tema da redação. 
“Eu achei o tema da reda-
ção importante, mas não 
é uma questão muito fala-
da, então não soube direi-
to o que escrever”. A estu-
dante afirmou que chegar 
cedo para o segundo dia 
do Enem foi uma das es-
tratégias que encontrou 
para manter a tranquilida-
de com as disciplinas exa-
tas, as quais afirma não 
ter “muita afinidade”.

Houve ainda relatos 
isolados de problemas 
técnicos em certas salas 
de aplicação de provas, 
como falta de luz e a au-
sência de cadernos para 
alunos com necessidades 
especiais, mas o Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) 
ainda não se manifestou 
sobre o número exato 
de ocorrências durante a 
aplicação das provas.

Goiânia: devido a pandemia da 
covid, não haverá Réveillon 2022

Um estudo divulgado este 
mês pela Associação Nacio-
nal das Empresas de Trans-
portes Urbanos (NTU) prevê 
que as tarifas do transporte 
público podem aumentar 
50% em janeiro. Se isto vier 
a acontecer na região metro-
politana de Goiânia, a tarifa 
subiria de R$ 4,30 (valor atu-
al) para R$ 6,45. 

A pandemia é um fator a 
mais, mas a crise no trans-
porte público vem de anos e 
é estrutural. É o que defende 
o diretor de uma companhia 
de mobilidade urbana e co-
ordenador técnico da Mova-
-se Fórum de Mobilidade, 
Miguel ngelo Pricinote. “O 
sistema de transporte pú-
blico vem em queda desde 
2013, desde os congelamen-

tos tarifários e o movimento 
dos 20 centavos. Então o 
serviço foi perdendo passa-
geiros”, explica Pricinote.

TRANSPORTE 
FINANCIADO
Neste sentido, a diminui-

ção de passageiros gera im-
pacto direto porque são eles 
que bancam o transporte 
coletivo. O especialista ex-
plica que se torna um círculo 
vicioso: o custo da tarifa so-
bre com a inflação, o núme-
ro de passageiros diminui e 
isso causa aumento da tarifa 
novamente. Com tarifa mais 
cara e sem melhora da in-
fraestrutura, a procura pelo 
transporte diminui e, nova-
mente, o valor precisa ser 
repassado para os que ainda 

utilizam, gerando aumento.
Atualmente, os pas sa-

geiros pagam pela infra-
estrutura dos ônibus, dos 
terminais, dos trabalhadores 
do transporte, combustível e 
ainda arcam com a gratuida-
de das pessoas que têm di-
reito à isenção, com exceção 
dos estudantes. O governo 
do estado paga a taxa dos 
que estudam. Além disso, 
segundo o especialista, 2% 
da tarifa são  para manter 
a Companhia Metropolita-
na de Transportes Coletivos 
(CMTC), que faz gestão e re-
gulação do serviço.

Paralelamente a tudo 
isso, a região metropolitana 
de Goiânia tem ainda outro 
fator. É cobrado o mesmo 
valor de tarifa, independen-

temente da distância percor-
rida – chamado de subsídio 
cruzado. “O que anda pouco 
paga para o que anda mais. 

A PANDEMIA 
Neste contexto, a pan-

demia de Covid-19 também 
impactou e continua impac-
tando, segundo o especialis-
ta. Na Região Metropolitana 
de Goiânia, as medidas sa-
nitárias necessárias leva-
ram à queda de demanda 
no transporte público, que 
chegou a 80%. Abril de 2020 
foi o mês de maior queda. 
“Esta situação levou as em-
presas a cenários críticos, 
já que não recebiam aporte 
público. Em junho do ano 
passado, uma das empresas 
da região parou de rodar 

alegando falta de óleo die-
sel”, detalhou o especialista.

No entanto, as empre-
sas retiraram parte da frota 
de circulação durante al-
guns meses de menos de-
manda. Foram registrados 
momentos de superlotação 
nos ônibus, mesmo no pe-
ríodo em que as regras de 
distanciamento social eram 
mais rígidas. O Ministério 
Público entrou com ação 
para que a frota fosse re-
tomada. Foi determinado 
ainda o pagamento de au-
xílio emergencial às empre-
sas de transporte coletivo 
da região metropolitana. O 
governo estadual e as pre-
feituras municipais pagam 
o subsídio. O auxílio será 
pago até dezembro.

Pós-pandemia: tarifa de transporte público pode subir 50% 
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Apenas os municípios 
goianos com cober-
tura vacinal com-

pleta (duas doses ou dose 
única) maior ou igual a 70% 
poderão adotar a desobri-
gação do uso de máscaras 
em locais abertos e sem 
aglomeração. Em Goiás, de 
acordo com dados do Pai-
nel da Covid-19, 16 cidades 
se enquadram nesse perfil 
(veja quadro). Porém, pelo 
menos quatro municípios 
que não se enquadram nos 
pré-requisitos já publicaram 
decretos que flexibilizam o 
uso de máscaras.

A decisão foi pactuada 
pela Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) nesta quinta-
-feira (18). A resolução deve 
ser publicada nos próximos 
dias. Os 70% de cobertura 
vacinal necessários para a 
desobrigação usam como re-
ferência os dados registrados 
no sistema de informação ofi-
cial da Secretaria de Estado 
de Saúde de Goiás (SES-GO).

No estado, pelo menos 
quatro cidades já publica-
ram decretos com esse tipo 
de flexibilização. As prefei-
turas apontaram a o avanço 
da vacinação e a diminuição 
de casos da Covid-19 como 
justificativas para a suspen-
são. Entretanto, nenhum 

dos municípios tem cobertu-
ra vacinal acima de 70%, de 
acordo com os dados da SES-
-GO. São eles: Cachoeira Alta 
(65,75%), Caçu (54,01%), Ita-
rumã (49,99%) e São Luís de 
Montes Belos (55,41%).

A prefeita de Caçu, Ana 
Claúdia Oliveira (MDB), pre-
feriu não comentar o assun-
to. Já o prefeito de São Luís 
de Montes Belos, Major El-

decírio Silva (PDT), disse não 
ter conhecimento da norma 
da CBI. Já o prefeito de Ita-
rumã, Ricardo Goulart (PDT), 
informou que o decreto será 
revisto. A reportagem não 
conseguiu contato com a 
prefeitura de Cachoeira Alta.

Enquanto isso, municí-
pios com uma cobertura va-
cinal completa maior ainda 
não pensam em flexibilizar. 

“Estamos há quase 120 dias 
sem casos. Porém, vamos 
aguardar até o final de no-
vembro”, diz Lindomar Bes-
sa, secretário municipal de 
Saúde de Mairipotaba, que 
já tem 78,85% da população 
completamente imunizada.

Uma decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) de 
abril de 2020, garante auto-
nomia a prefeitos e gover-

nadores determinarem me-
didas para o enfrentamento 
à Covid-19. Entretanto, na 
prática, resoluções da CIB, 
que são debatidas e elabora-
das pelo estado em conjunto 
com os municípios, são se-
guidas pelos gestores.

“O Ministério Público do 
Estado de Goiás (MP-GO) 
tem sido nosso parceiro e 
também tem acompanha-

do isso de perto. Ele tem 
poder de ação nesses ca-
sos”, explica Verônica Sava-
tin, presidente do Conselho 
de Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado de Goi-
ás (Consems-go).

Verônica aponta que ini-
cialmente essa não era uma 
pauta da CIB, mas que, devi-
do às constantes discussões 
sobre o assunto, a comissão 
decidiu traçar a diretriz so-
bre o assunto. “Nossa pre-
ocupação maior continua 
sendo a vacinação. Estamos 
em um momento em que já 
não falta vacina, por isso 
precisamos focar na cons-
cientização”, diz. Em Goiás, 
quase um milhão de pes-
soas estão com a segunda 
dose em atraso.

A presidente do Cose-
ms destaca o fato de que a 
pactuação da CIB em relação 
à cobertura necessária da 
população vacinada para 
a relaxamento do uso de 
máscaras é baseada nos 
números oficiais. “Por isso, 
voltamos a pedir que os 
municípios façam um esfor-
ço para registrar todas as 
doses que aplicam. Apenas 
o controle municipal não 
é suficiente. É necessários 
que os dados estejam no 
sistema da SES-GO”, diz.

A quantidade de casamen-
tos civis heterossexuais – en-
tre pessoas de sexos diferen-
tes – teve uma queda de 24% 
em Goiás em 2020. Em con-
trapartida, o número de casa-
mentos homoafetivos – entre 
pessoas do mesmo sexo – teve 
uma alta de 70% no mesmo 
período. É o que aponta um 
boletim do IBGE divulgado 
nesta semana, que ainda in-

dicou que quase metade dos 
casamentos homoafetivos em 
Goiás ocorreram em Goiânia.

De acordo com o institu-
to, Goiás registrou 28.320 
casamentos civis em 2020, 
dos quais 28.087 foram he-
teroafetivos e 233, homoafe-
tivos. Desses 233, 131 foram 
de cônjuges femininos e 102 
de cônjuges masculinos.

No cenário geral de ca-

samentos no estado goiano, 
houve uma redução de 24,2% 
em 2020 em relação a 2019. 
Nos casamentos heterossexu-
ais, a queda foi de 24,6%, uma 
vez que o número registrado 
de uniões desse tipo em 2019 
foi de 37.234 e de 28.087 em 
2020. Já os casamentos homo-
afetivos tiveram alta de 70%, 
uma vez que Goiás registrou 
135 em 2019 e 233 em 2020.

Em Goiânia, a variação do 
número de casamentos foi 
ligeiramente diferente, com 
queda de 18,7% nos casa-
mentos registrados, em re-
lação a 2019. Houve queda 
de 19,5% no total casamen-
tos entre pessoas de sexos 
opostos. Diferente da média 
nacional, houve aumento 
expressivo de 205% em ca-
samentos entre cônjuges do 

mesmo sexo na capital.

GOIÂNIA LIDERA 
Ainda segundo o IBGE, 

quase metade dos casamen-
tos homoafetivos no estado 
ocorreu em Goiânia. Goiás 
registrou 233 casamentos ho-
moafetivos, sendo 102 entre 
cônjuges masculinos, e 131 
entre cônjuges femininos. 
Destes, 110 foram registrados 

em Goiânia, ou 47,2% do total.
Nos casamentos entre côn-

juges de mesmo sexo, os ho-
mens se casaram mais cedo 
que as mulheres. Em Goiás, 
53,4% dos cônjuges masculi-
nos que se casaram em 2020 
tinham menos de 30 anos de 
idade, enquanto 43,1% dos 
casamentos de cônjuges femi-
ninos ocorreram com mulhe-
res nesse grupo etário.

Reprodução

Goiás registra aumento no número de casamentos homoafetivos

Liberação do uso de máscaras em Goiás 
depende de cobertura vacinal de 70%
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A  Confederação Na-
cional do Comércio 
(CNC) prevê que as 

festividades do final de ano 
aqueçam o mercado e ge-
rem em média 100 mil vagas 
de trabalho ainda em 2021. 
Momento propicio para 
quem deseja entrar ou retor-
nar para o mercado de traba-
lho. Mas para conquistar um 
emprego é necessário que o 
participante se prepare.

Ainda de acordo com a 
CNC, o comércio, indústria, 
logística, telemarketing e a 
construção, são as áreas que 
teve um aumento mais rele-
vantes no número de vagas.

Segundo a gerente de Re-
lacionamento com o Clien-
te do Senac Goiás, Denise 
Leão, o final de ano é um 
momento oportuno para 
aquelas pessoas que estão 
buscando ingressar como 
o primeiro trabalho ou que 
não possui experiência.

“A maioria das vagas tem 
um nível de exigência um 
pouco menor, pelo aqueci-
mento do mercado, do mo-
mento e das festividades. E 
também o aquecimento do 
mercado de trabalho, uma 
vez que a gente está vendo 
que a economia de algum 
modo está se reaquecendo. 

Então, é um momento bem 
interessante, tanto para quem 
deseja ingressar como o pri-
meiro trabalho e para quem 
já estava um tempo fora e das 
atividades do mercado de tra-
balho”, comenta Denise.

VAGA DE EMPREGO.
Denise revela que para 

conquistar uma vaga neste 
período, a pessoa deve se 

preparar. “Ela deve estar 
atenta a todas oportuni-
dades que o mercado tem 
ofertado, todos esses ca-
nais hoje divulgam muito os 
bancos de oportunidades”.  
Essa é a primeira etapa se-
gundo Denise. “Outro ponto 
importante é caprichar na 
confecção do currículo com 
informações que sejam cla-
ras, relevantes, objetivas e 

verdadeira, e encaminhar 
para empresa em questão”.

Com o grande número 
de vagas que estão sendo 
abertas, a concorrência tam-
bém será maior pelo fato do 
mercado estar reaquecendo 
e tudo voltando ao normal. 
Então, muitas empresas es-
tão buscando profissionais 
e muitos já estão no merca-
do. O que pode diferenciar é 

aquele candidato que apro-
veitou o período de pande-
mia para ter feito algum tipo 
de capacitação, seja ele pela 
internet ou mais longo.

A gerente de relaciona-
mento, afirma que “aquelas 
pessoas que se prepararam e 
souberam utilizar esse perí-
odo aí de distanciamento so-
cial, com certeza, vai ter chan-
ces maiores do mercado”.

“Além da parte técnica, 
a forma como o candidato 
se apresenta na entrevista 
chama muita atenção. Uma 
pessoa que tem uma boa 
postura, desde a roupa, a for-
ma de falar e entendimento 
sobre a empresa, mostra que 
está por dentro do assunto 
e mostra que é uma pessoa 
que tem competência. É pre-
ciso se preparar para ter se-
gurança na fala. O recrutador 
consegue perceber quando é 
de verdade ou tudo ensaia-
do”, afirma a gerente.

Ela destaca que algumas 
coisas devem ser evitadas, 
como chegar atrasado, estilo 
das roupas e acessórios  que 
não tem a ver com aquele 
ambiente organizacional, 
falar mal da empresa e dos 
colegas de trabalho. Sobre 
os cuidados que devem 
ser tomados para não per-
der uma oportunidade de 
emprego, Denise diz que 
é sempre bom ficar atento 
ao celular, as mensagens, e 
responder de forma rápida, 
pois os recrutadores tem 
pouco tempo para poder 
acessar as pessoas.

“Então é importante estar 
atento aí no seu celular você, e-
-mail e LinkedIn. Os recrutado-
res podem te adicionar por lá. 

Divulgação

Retomada do mercado prevê 100 mil 
vagas de emprego para o final de ano

Uma pesquisa do Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) aponta 
que 1,5 milhões de brasi-
leiros morreram em 2020. 
O número representa au-
mento aproximado de 15% 
na quantidade de óbitos, se 
comparado a 2019, sendo a 
maior alta de mortes des-
de 1984. O levantamento, 
revelado nesta quinta-feira 
(18/11), deixa mais claro 

o grande impacto causado 
pela pandemia da Covid-19.

Segundo o IBGE, quan-
do comparado a 2019, to-
das as regiões do país ti-
veram aumento relevante 
na quantidade de óbitos 
durante o primeiro ano da 
pandemia. As maiores al-
tas registradas foram nas 
regiões Norte, com cresci-
mento de 25,9%, e Centro-
-Oeste, com 20,4%. Além 

disso, o Nordeste também 
apresentou alta superior à 
média do restante do Bra-
sil, com crescimento de 
16,8% nos óbitos. As regi-
ões Sudeste e Sul, por sua 
vez, aparecem com 14,3% e 
7,5%, respectivamente.

Em relação às unidades 
da Federação, 16 registra-
ram variação acima da mé-
dia do Brasil. O estado do 
Amazonas, que viveu um 

colapso na saúde, registrou 
acréscimo de 31,9%. Já o Rio 
Grande do Sul, teve a média 
mais baixa, com 7,9%.

Além disso, foi observado 
que o aumento de óbitos foi 
maior em brasileiros com fai-
xa etária igual ou superior a 
60 anos, sendo este um dos 
grupos de risco da Covid-19. 
O número de mortes aponta 
ainda maior índice entre ho-
mens, que morreram 16,7% 

mais em 2020, se compara-
do a 2019. No que se refere 
às mulheres, o IBGE notifi-
cou crescimento de 12,7%.

De acordo com Rapha-
el Guimarães, pesquisador 
em saúde pública da Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), a expectativa é que 
os números de 2021 sejam 
ainda maiores. “Nós tive-
mos um maior volume de 
mortes em decorrência da 

pandemia entre março e 
abril deste ano, foi o pico 
da doença no Brasil”, disse.

Outro aspecto obser-
vado foi a quantidade de 
nascimentos. Se compara-
do a 2018 e 2019, em 2020 
menos crianças nasceram. 
No primeiro ano de pande-
mia, 2.678.463 bebês nas-
ceram, já em 2019, foram 
2.811.760. Em 2018, foram 
registrados 2.899.563.

Durante a pandemia, Brasil registrou maior alta na taxa de mortalidade desde 1984



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
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
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
-------------------------------
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 4848 
whatsapp: 8220 -6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
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

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

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

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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

-------------------------------
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 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
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 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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A variante Ômicron do 
novo coronavírus, 
classificada como 

variante de preocupação 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), tem sido 
amplamente monitorada 
pelos sistemas de vigilância 
genômica do vírus de diver-
sos países. Até a tarde deste 
sábado (27), nove deles já 
reportavam casos do tipo.

A linhagem foi relatada 
pela primeira vez à OMS pela 
África do Sul no dia 24 de no-
vembro. O sequenciamento 
do genoma revelou que a va-
riante Ômicron foi responsá-
vel por todas as 77 amostras 
de vírus analisadas em Gau-
teng, onde fica a cidade de 
Joanesburgo, coletadas entre 
12 e 20 de novembro.

A confirmação do diag-
nóstico da Covid-19 é rea-
lizada por meio de testes 
moleculares, chamados tec-
nicamente de RT PCR. Após 
a confirmação de que se tra-
ta de uma amostra positiva 
para o novo coronavírus, os 
pesquisadores realizam o 
sequenciamento genômico, 
que permite identificar as 
informações genéticas do ví-
rus e confirmar qual variante 
está envolvida na infecção. A 
cepa também foi encontrada 

em Botsuana, no Sul da Áfri-
ca, e em Hong Kong, na Ásia.

A Bélgica foi o primeiro 
país da Europa a registrar 
um caso da nova variante da 
Covid-19. A informação foi di-
vulgada pelo virologista Marc 
Van Ranst, cujo laboratório 

trabalha em conjunto com o 
departamento de saúde pú-
blica belga. O caso foi iden-
tificado em um viajante que 
voltava do Egito para a Bélgi-
ca no dia 11 de novembro.

A variante Ômicron tam-
bém foi detectada em Israel 

na sexta-feira (26). Segun-
do o Ministério da Saúde 
local, o caso foi identificado 
em uma pessoa que veio do 
Malauí. Além deste caso já 
confirmado, há suspeita de 
mais dois casos vindos do 
exterior que aguardam re-

sultados de testes.
O Reino Unido informou 

neste sábado (27) que de-
tectou dois casos. As infor-
mações foram divulgadas 
pelo secretário de Estado da 
Saúde do país, Sajid Javid.

Dois casos da nova va-

riante foram detectados no 
estado da Baviera, no Sul da 
Alemanha, afirmou o minis-
tério regional da Saúde nes-
te sábado. As duas pessoas 
infectadas entraram no país 
pelo aeroporto de Muni-
que, no dia 24 de novembro, 
antes que as medidas de 
isolamento estipuladas em 
relação à África do Sul en-
trassem em vigor.

A Itália também confir-
mou um caso associado à 
variante Ômicron, neste sá-
bado, segundo informações 
do Instituto Nacional de 
Saúde (ISS). O genoma foi 
sequenciado no Laborató-
rio de Microbiologia Clínica, 
Virologia e Diagnóstico de 
Bioemergência do Hospital 
Sacco, de Milão, a partir de 
uma amostra positiva de um 
paciente procedente de Mo-
çambique, na África.

As autoridades holan-
desas afirmaram que 61 de 
cerca de 600 pessoas que 
chegaram a Amsterdã em 
dois voos da África do Sul na 
sexta-feira testaram positivo 
para a Covid-19. “Em várias 
das pessoas testadas, presu-
me-se que a variante Ômi-
cron foi encontrada”, disse o 
Instituto Holandês de Saúde 
(RIVM) em um comunicado.

Reprodução

Variante Ômicron: veja quais países já 
têm casos da nova linhagem da Covid
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-------------------------------
ALUGUEL

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

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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

-------------------------------
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 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
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 
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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Morreu neste domingo 
(28), o designer de moda 
americano Virgil Abloh, dire-
tor criativo de moda mascu-
lina da Louis Vuitton e dono 
da Off-White, aos 41 anos.

A informação foi confir-
mada no perfil oficial do 
estilista nas redes sociais. 
Ele sofria de uma forma 
agressiva de câncer, um 
angiossarcoma no coração, 
diagnosticado em 2019.

A morte foi lamentada 
no perfil oficial da Louis 
Vuitton, com uma mensa-
gem do CEO da LVMH Ber-
nard Arnault. “Virgil não era 
apenas um designer genial e 
visionário, ele também era 
um homem com uma bela 
alma e grande sabedoria”, 
afirma a nota. “A família 
LVMH junta-se a mim neste 
momento de grande pesar 
e todos estamos pensando 
em seus entes queridos com 

o falecimento do marido, 
pai, irmão, filho e amigo”.

Abloh se consolidou 
como um dos primeiros ne-
gros à frente de um grife de 
luxo internacional, além de 
ser um nome que buscava 
democratizar essas marcas. 
Filho de pais ganeses, ele 
nasceu no estado norte-
-americano de Illinois, e 
criou a Off-White em 2013.

Ele estava desde março 
de 2018 à frente da Louis 
Vuitton e, no mesmo ano, 
a revista Time o destacou 
como uma das 100 pessoas 
mais influentes do ano.

O estilista foi estagiário 
na Fendi, onde conheceu 
o hoje premiado rapper 
Kanye West, para quem 
trabalharia como diretor 
criativo da Donda, agência 
de publicidade do artista. 
“Watch the Throne”, álbum 
do cantor em parceria Jay-Z.

Anônimo é mais um 
filme parte do revival 
dos filmes de brucutu 

dos anos 80 que podemos di-
zer que começou de verdade 
com Busca Implacável, tendo 
como outros expoentes de 
nota John Wick (ou De Volta 
ao Jogo) e O Protetor, todos 
bebendo mais ou menos da 
mesma fórmula básica, ou 
seja, super agentes aposenta-
dos que retornam à ação pelas 
mais diversas razões e matam 
basicamente todo mundo que 
aparece na frente. Em outras 
palavras, é diversão descere-
brada garantida, só restando 
saber mesmo como é que um 
de destaca ou se diferencia em 
relação ao outro, se o protago-
nista funciona no contexto.

Mais especificamente, 
Anônimo funde a premissa 
quase engraçada de tão pro-
saica de John Wick, alteran-
do o “mataram o cachorro 
de minha esposa” para “rou-
baram a pulseira de gatinho 
da minha filha” com o “eu vou 
até o fim em minha sana exter-
minadora contra russos” de O 
Protetor, com Bob Odenkirk, 
no papel título (ou de Hutch 
Mansell, como preferirem), 
lembrando muito em estilo o 
Bryan Mills de Liam Neeson, 
mas talvez bebendo com mais 
vontade da escola da falibili-
dade dos homens invencíveis 

de Bruce Willis, em Duro de 
Matar. E, de fato, as postura 
de Odenkirk e a relativa facili-
dade com que ele apanha dos 
marginais logo no começo da 
fita tenta emular o porte e a 
“humanidade” de Willis, ain-
da que ele não demore a se 
revelar como alguém com um 
passado muito mais próximo 
dos protagonistas dos outros 
filmes citados.

Talvez por estar acostu-
mado com a magnífica atua-
ção tragicômica de Odenkirk 
em Better Call Saul, eu tenha 
demorado a me conectar 
com o ator como um he-
rói de ação mais para o ge-
nérico, mas seu carisma é 
inegavelmente contagiante, 

especialmente considerando 
a sequência inicial, com ele 
todo arrebentado, de barba 
por fazer e fumando um ci-
garro em uma sala de inter-
rogatório, tirando uma lata 
de sardinhas, um abridor e 
um gatinho dos bolsos como 
se fosse a coisa mais normal 
do mundo. É um início – que 
é o fim, claro – que sem dúvi-
da levanta sobrancelhas, ain-
da que a sequência de even-
tos que leva o protagonista 
até esse ponto seja bastante 
comum, do tipo “já vi isso 
muitas vezes antes”, mas que 
mesmo assim diverte, com 
Hutch fazendo o que faz não 
por algum senso de justiça 
em particular, mas sim por 

simplesmente estar cansado 
de sua vida de aposentado.

Anônimo, portanto, é ou-
tro longa que merece figurar 
dentre os outros citados aqui 
como herdeiros dos filmes 
oitentistas descerebrados. 
Não é nem de longe uma 
obra-prima ou mesmo algo 
particularmente memorável, 
mas há muito a ser aprecia-
do, seja o próprio Odenkirk, 
os convidados especiais, a 
destruição total de cenários, 
a morte de um caminhão de 
extras das maneiras mais di-
ferentes possíveis ou, claro, 
aquela obrigatória, mas bela 
seleção musical encabeçada 
por Nina Simone para emba-
lar a ação desenfreada.

“Anônimo” é uma extensão de 
universo do filme  Jhon Wick

Morre Virgil Abloh, dire-
tor criativo da Louis Vuit-
ton e dono da Off-White


