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Para especialistas e estudiosos que se dedicam a investigar o discurso de ódio no Brasil, a falta de leis claras contra práticas abominá-
veis, como a apologia ao nazismo e outras intolerâncias, é o principal obstáculo para que estes crimes deixem de acontecer no país. 
Não só isso, as células de grupos neonazistas aumentaram e se expandiram para as 5 regiões no Brasil nos últimos 3 anos.

Grupos neonazistas crescem 270% no 
Brasil; ataques violentos são temidos

Pablo Marçal é 
proibido pela 
justiça de fazer 
expedições  p3 p4

Neonazistas crescem 270% no Bra-
sil; ataques violentos são temidos
Para especialistas que se dedicam a investigar o discurso de ódio, a falta de leis cla-
ras contra práticas abomináveis, como a apologia ao nazismo e outras intolerâncias, 
é o principal obstáculo para que estes crimes deixem de acontecer no país.
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Com a sobrecarga nos sistemas de saúde devido ao aumento de casos 
de covid, dengue e gripe, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz decidiu 
proibir grandes eventos em Goiânia. O decreto que oficializa as medidas 
restritivas foi anunciado no final da tarde desta segunda (17), entra em 
vigor amanhã, terça (18) e terá validade de 15 dias.

Prefeitura de Goiânia 
anuncia novas restrições 
para conter Covid  p2
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Com a sobrecarga nos sis-
temas de saúde devido 
ao aumento de casos de 

covid, dengue e gripe, o pre-
feito de Goiânia Rogério Cruz 
decidiu proibir grandes even-
tos em Goiânia. O decreto que 
oficializa as medidas restritivas 
foi anunciado no final da tarde 
desta segunda (17), entra em 
vigor amanhã, terça (18) e terá 
validade de 15 dias.

Os detalhes das novas re-
gras foram anunciados pelo 
secretário municipal de saú-
de Durval Pedroso. Ele afir-
mou que a orientação técnica 
é restringir a aglomeração de 
pessoas. Segundo ele, a par-
tir de agora, a autorização 
considerará alguns critérios 
sobre o perfil dos eventos.

“Vamos avaliar se é em 
lugar aberto ou fechado 
e dentro disso se define o 
quantitativo de pessoas. Um 
evento corporativo ou festa 
de casamento é diferente de 
um show ou pista de dança 
em que as pessoas ficam 
mais próximas. O importante 
é o ambiente e quantidade 
de pessoas”, ressaltou.

As medidas restritivas li-
mitam o público a 50% da 
capacidade total do local e 
ao total de 500 pessoas. Por 
isso, valem para todo o setor 
de entretenimento, cinema, 
balada, bar, restaurante, sho-
pping, igreja, salão e acade-
mia, por exemplo. O distan-
ciamento mínimo entre as 

mesas em todos os ambien-
tes deve ser de 1,5 metro.

As boates e casas de es-
petáculo não poderão ter 
pessoas em pé nem utilizar 
a pista de dança. O decreto 
inclui ainda o carnaval, fes-
tas pré-carnaval e estabele-
cimentos recreativos, como 
Mutirama e Zooológico. De 
acordo com a Fiocruz, Goiâ-
nia teve a maior taxa de leitos 
de ocupação de covid no País 
na primeira semana de janei-
ro com 94% da capacidade.

REVISÃO
Pedroso destacou que 

eventos programados e já 
liberados serão revistos. “To-
dos serão avaliados e discu-
tidos caso a caso. As novas 

solicitações a partir de agora 
ocorrem dentro das novas 
regras, com autorização da 
Secretaria Municipal de Saú-
de e obedecendo os proto-
colos sanitários”, afirmou. 
Dessa forma, o Vaca Amare-
la, previsto para o próximo 
final de semana, em 21 e 22 
de janeiro, segue incerto.

Os colégios devem per-
manecer funcionando, de 
acordo com o secretário. “A 
máxima é que as escolas de-
vem ser as últimas a serem 
fechadas e as primeiros a se-
rem abertas. As crianças aci-
ma de 12 anos já estão vaci-
nadas e começamos hoje as 
de 11 anos. Nesse contexto, 
não há restrição para as uni-
dades escolares”, defendeu.

NOVAS REGRAS:
Eventos como shows, 

apresentações e festas na 
capital estão restritos a um 
público menor.

Bares, restaurantes, lan-
chonete, pit-dogs, food tru-
cks, casas de espetáculo, 
boates e similares deverão 
funcionar com lotação de 
50% da capacidade do local, 
obedecendo distanciamen-
to entre as mesas de 1,5 m 
e com limitação máxima de 
500 pessoas. Além disso, 
não poderá ter pessoas em 
pé e nem pista de dança.

A regra da lotação de no 
máximo 50% da capacidade 
também vale para o funciona-
mento de shoppings, cinemas 
e celebrações religiosas, reali-

zação de shows e festas, assim 
como para os estabelecimentos 
destinados à recreação e prá-
ticas esportivas e recreativas, 
como o Zoológico, Parque Mu-
tirama, Mercado Popular, aca-
demias, clubes, circos e teatros.

Segundo o secretário mu-
nicipal de saúde, Durval Pe-
droso, os grandes eventos já 
programados, com limitação 
de até 500 pessoas, “só acon-
tecerão mediante autorização 
da Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), obedecendo aos 
protocolos estabelecidos em 
nota técnica da pasta”, afirma.

As medidas valem por 15 
dias, a partir de amanhã (16) 
e serão revistas depois desse 
prazo, conforme o cenário epi-
demiológico do município.

Reprodução

Um decisão tomada 
pela justiça proíbe que o 
coach Pablo Marçal, que 
colocou um grupo de pes-
soas em perigo durante 
uma expedição no Pico dos 
Marins, realize atividades 
em picos, montanhas ou 
espaços da natureza sem 
autorização da polícia ou 
de órgãos municipais.

A decisão foi tomada na 
última sexta-feira (14) e foi 
assinada pela juíza Rafaela 
Assumpção Cardoso Glio-
che. A medida cautelar foi 
tomada após um pedido 
do MP. A defesa do Coach 
pode recorrer, em um tre-
cho  da decisão judicial, 
que foi publicado pelo G1 
Vale do Paraíba e Região, 
o texto reforça que Pablo 
Marçal não poderá usar 
como pretexto sua ativida-
de de coach ou programas 
motivacionais para se re-
alizar expedições, como a 
que aconteceu o resgate 
do corpo de bombeiros.

RESGATE
No dia 5 de janeiro, os 

bombeiros se mobilizaram 
por nove horas para realizar 
o resgate de 32 pessoas que 
subiram ao Pico dos Marins 
sob a liderança do influen-
ciador. Inicialmente mais de 
60 pessoas praticavam da 
ação, a maioria das pessoas 
eram funcionários de Pablo, 
entretanto, parte da equipe 
desistiu com a orientação 
dos guias de que a subida 
seria arriscada.

A defesa civil havia feito 
um alerta para chuvas for-
tes na região, com ventos 
de até 80km/h. Na ação, 
que foi filmada e compar-
tilhada, o coach aparece ig-
norando as recomendações 
e debochando das pessoas 
que deixaram a ‘expedição’ 
alegando que era uma limi-
tação de mente.

Na madrugada, a chuva 
persistiu e o grupo teve as 
barracas rasgadas e alaga-
das. O corpo de bombei-
ros foi acionado, segundo 
o órgão público, foram 
mobilizadas seis pessoas 
na madrugada para que o 
resgate acontecesse. 

Prefeitura de Goiânia anuncia 
novas restrições para conter Covid

A quantidade de áreas 
de proteção permanente 
(APPs) em Goiânia deve ser 
menor com a atualização 
do Plano Diretor de Goiânia 
(PDG), caso a proposta seja 
aprovada da maneira como 
se encontra na tramitação 
na Câmara Municipal. Além 
da emenda que compõe o 
relatório final da Comissão 
Mista que descaracteriza as 
áreas em lotes lindeiros às 
vias consolidadas ao longo 
dos cursos d´água, o projeto 
enviado pela Prefeitura em 
2019 também apresenta 
propostas que modificam 
as APPs atuais. As mudan-

ças diminuem as proteções 
nas margens dos rios, nas 
nascentes e até mesmo nas 
encostas e topos de morros.

Segundo o engenheiro 
cartográfico e professor do 
Instituto Federal de Goiás 
(IFG), Hostílio Maia de Paula 
Neto, o principal problema 
do novo projeto de PDG é 
em relação às matas das 
margens dos cursos d´água. 
Atualmente, são APPs, e não 
podem ser urbanizadas, as 
faixas bilaterais de 50 metros 
ao longo de todos os córre-
gos, rios e ribeirões, com ex-
ceção do Rio Meia Ponte e ri-
beirões Anicuns e João Leite, 

que passa para 100 metros. 
Esses tamanhos se mantêm, 
mas o novo projeto modifica 
o método de cálculo, o que 
faz diminuir o tamanho da 
área de proteção.

Na lei 171/2007, que é 
o Plano Diretor em vigor, 
essas faixas bilaterais co-
meçam a ser medidas a 
partir da cota de inundação 
dos cursos d´água, ou seja, 
considera o volume máxi-
mo atingido durante o ano, 
na temporada chuvosa. A 
proposta que está em tra-
mitação na Câmara faz com 
que a faixa se inicie no leito 
regular, ignorando o quan-

to o volume varia ao longo 
do ano. Ou seja, no caso de 
córregos que possuem uma 
cota de inundação acima 
de 50 metros, por exemplo, 
será possível urbanizar ter-
renos em áreas alagáveis.

A ocupação de áreas de 
inundação já é recorrente 
na cidade, como ocorreu na 
região dos setores Recanto 
do Bosque e Brisas da Mata 
na última semana em de-
corrência da cheia do Rio 
Meia Ponte, que alagou 14 
moradias que estão instala-
das irregularmente na área 
de cheia do curso d´água. 
Segundo Paula Neto, com 

a mudança no método de 
cálculo das faixas bilaterais 
para as APPs, essa situação 
vai ser mais recorrente na 
cidade. “É mais sério mudar 
a fórmula de cálculo do que 
o tamanho das faixas por si 
só. Mantiveram o tamanho, 
mas mudam o cálculo sem 
se preocupar com as áreas 
de alagamento”, diz.

O professor do IFG res-
salta que não há estudo téc-
nico sobre as cotas de inun-
dação dos cursos d´água de 
Goiânia para avaliar o quan-
to cada leito atinge com as 
cheias e então traçar uma 
área de proteção.

Plano Diretor prevê redução das Áreas de Proteção Permanente
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Diversos municípios 
goianos notaram 
uma baixa procura 

pela vacina infantil contra a 
Covid-19 nesta segunda-fei-
ra (17), quando a imunização 
de crianças com idade de 5 a 
11 anos começou em Goiás. 
Goiânia, Anápolis e Jataí.

Em Aparecida de Goiânia, 
foram aplicadas apenas 351 
doses da vacina. A expectativa 
da prefeitura da cidade é que 
a adesão aumente com o iní-
cio da vacinação nas escolas, 
que ocorrerá de 20 de janeiro 
a 28 de fevereiro, em mais de 
50 unidades públicas e priva-
das da cidade. “Nosso foco 
para alcançar este público é a 
vacinação escolar”, explica Re-
nata Cordeiro, coordenadora 
de Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS).

Até o fechamento desta 
reportagem, Trindade e Rio 
Verde ainda não tinham con-
cluído o balanço do primeiro 
dia de vacinação contra a Co-
vid-19 em crianças, mas am-
bos municípios afirmaram 
que a procura nos postos 
também foi baixa.

No Entorno do Distrito Fe-

deral, Valparaíso de Goiás e 
Formosa, também relataram 
uma baixa adesão. Em Valpa-
raíso, por exemplo, apenas 
60 doses foram aplicadas. 
“Estamos informando que é 
seguro por meio de entrevis-
tas com os médicos nos meios 
de comunicação, mas é muito 
complicado. Em alguns casos, 

a desinformação prevalece”, 
diz Breno Miranda, secretário 
de Saúde de Formosa.

Em Anápolis foram admi-
nistradas 200 doses de vacina 
infantil nesta segunda. Po-
rém, de acordo com a prefei-
tura do município, o número 
está dentro do esperado le-
vando em conta o cadastro 

prévio que é necessário fazer 
para se vacinar na cidade. Em 
Jataí, o cenário foi parecido: 
das 150 vacinações agenda-
das, 140 foram feitas.

CAPITAL
Os postos de saúde desti-

nados à imunização de crian-
ças na capital e eles estavam 

vazios. Entretanto, o titular da 
SMS, Durval Pedroso, afirma 
que isso não é sinal de que a 
adesão na capital está baixa.

Ele explica que a rapidez 
no atendimento e o núme-
ro de postos destinados ex-
clusivamente à vacinação 
infantil podem ter passado 
a impressão de que poucas 

pessoas estavam procuran-
do pela vacina. “São 15 lo-
cais. Deixamos cerca de 500 
doses em cada um. Ocorreu 
tudo dentro da nossa capa-
cidade operacional”, pontua.

De acordo com a SMS, 
2,2 mil doses de vacina 
contra a Covid-19 foram 
aplicadas em crianças nes-
ta segunda. Pedroso afir-
ma que caso este ritmo 
continue, as 8,9 mil doses 
que a capital recebeu na 
última sexta-feira (14) irão 
durar apenas até a próxima 
sexta (21). “Temos a infor-
mação de que o estado irá 
receber mais doses nesta 
madrugada (leia mais ao 
lado). Então, estaremos 
preparados para dar con-
tinuidade na vacinação na 
próxima semana”, explica.

Durval acredita que o 
volume de pessoas nos 
postos deve aumentar a 
partir de quinta-feira (20), 
quando Goiânia passará a 
vacinar também crianças 
com 10 anos. É esperado 
que a cada três dias, a ca-
pital consiga decrescer na 
idade dos atendidos.

O governador Ronaldo 
Caiado apresentou, nesta se-
gunda-feira (17/01), no esta-
cionamento do Estádio Serra 
Dourada, em Goiânia, um ôni-
bus articulado 100% elétrico, 
modelo escolhido para substi-
tuição da frota que circula no 
Eixo Anhanguera. O objetivo 
é iniciar a modernização na 
linha ainda neste primeiro se-
mestre, com o início do rece-
bimento de novos exemplares 
a partir do meio deste ano. 
Após o evento, ele participou 
da primeira viagem no veícu-
lo, recepcionou passageiros e 
foi aplaudido pela população 

presente no final da linha.
Ao todo, serão mais de 

100 novos ônibus para subs-
tituir a atual frota, composta 
por 86 unidades. O veículo, 
que passa a integrar um es-
tudo de viabilidade técnica e 
econômica, é produzido pela 
montadora chinesa Build 
Your Dreams (BYD), com fá-
brica em Campinas (SP). O 
objetivo é promover a eletri-
ficação da frota de transporte 
coletivo, com resultados dire-
tos para redução da emissão 
de gases poluentes na atmos-
fera e para assegurar mais 
conforto aos usuários do sis-

tema, além de requalificar o 
corredor por onde trafega.

De acordo com a fabrican-
te, cada veículo elétrico deixa 
de emitir 110 toneladas de 
CO2 por ano. A última subs-
tituição total da frota que 
atende ao Eixo Anhanguera 
foi realizada há 10 anos.

Segundo Caiado, o atual 
governo chegou a discutir a 
compra de 100 ônibus novos 
para a Metrobus. “Aí pensei: 
será que é só isso que nós te-
mos que fazer? Será que é só 
comprar uma frota nova? Não. 
É necessário ter um projeto de 
lei que altera, que modifica o 

sistema, que vai proporcionar 
um diferencial ímpar, de tarifas 
que serão cobradas de acordo 
com o percurso daquele passa-
geiro”, pontua. O governador 
ressalta que o projeto não será 
apenas a compra de ônibus 
elétricos, mas sim a mudança 
do conceito de transporte co-
letivo em Goiânia.

“É o grande desafio que 
nós temos na Capital. Dar-
mos a uma cidade linda 
como Goiânia um passo em 
que ela será, cada vez mais, 
reconhecida mundialmente. 
Nós seremos os primeiros no 
Brasil a implantar, a passos 

acelerados, o transporte com 
ônibus elétrico, mas também 
tratando das tarifas, da quali-
dade de nossas plataformas, 
da condição de melhor deslo-
camento de cada um que usa 
transporte público no Estado 
de Goiás”, observa Caiado.

A iniciativa é implementa-
da pelo Governo do Estado, 
por meio da Metrobus, em 
parceria intermediada pela 
Secretaria-Geral da Governa-
doria (SGG), com o consórcio 
formado pelas empresas Enel 
X, Marcopolo e Consórcio HP-
-ITA (Urbi Mobilidade Urbana).

“Uma solução para um pro-

blema que perdura há décadas. 
Estamos indo muito além de 
substituir os ônibus”, diz o se-
cretário-chefe geral da Governa-
doria, Adriano da Rocha Lima.

Segundo explica, o pro-
jeto de lei enviado para a 
Assembleia Legislativa pelo 
Governo de Goiás, sanciona-
do no final do ano, permite a 
criação de duas tarifas. Uma 
será a do usuário, que hoje é 
no valor de R$ 4,30, e a ou-
tra, de remuneração, aquela 
exigida pelo contrato de con-
cessão, para que mantenha 
o equilíbrio econômico e fi-
nanceiro do contrato.

Reprodução

Caiado apresenta ônibus articulado 100% elétrico para Eixo Anhanguera

Vacinação infantil tem baixa procura 
no primeiro dia em municípios de Goiás
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Para especialistas e estu-
diosos que se dedicam 
a investigar o discurso 

de ódio no Brasil, a falta de 
leis claras contra práticas abo-
mináveis, como a apologia ao 
nazismo e outras intolerân-
cias, é o principal obstáculo 
para que estes crimes deixem 
de acontecer no país. Não só 
isso, as células de grupos ne-
onazistas aumentaram e se 
expandiram para as 5 regiões 
no Brasil nos últimos 3 anos.

Este mapa elaborado pela 
antropóloga Adriana Dias, 
que se dedica a pesquisar o 
neonazismo no Brasil desde 
2002, mostra que existem 
pelo menos 530 núcleos ex-
tremistas, um universo que 
pode chegar a 10 mil pesso-
as. Isso representa um cres-
cimento de 270,6% de janei-
ro de 2019 a maio de 2021.

Entre os grupos extremis-
tas, neonazistas são a maio-
ria. Adriana explica que eles 
têm semelhanças entre si: 
“Eles começam sempre com 
o masculinismo, ou seja, eles 
têm um ódio ao feminino e 
por isso uma masculinidade 
tóxica. Eles têm antissemitis-
mo, eles têm ódio a negro, 

eles têm ódio a LGBTQIAP+, 
ódio a nordestinos, ódio a 
imigrantes, negação do ho-
locausto”, enumera.

A juíza federal e também 
pesquisadora do tema Cláu-
dia Dadico ressalta que a falta 
de uma legislação clara con-
tra discursos de ódio no Brasil 

é o principal obstáculo para 
que esses crimes sejam puni-
dos de maneira exemplar.

Os casos que tenho 
acompanhado da Polícia Fe-
deral tem tido realmente um 
esforço grande no sentido 
de investigar e punir. O que 
ocorre é que muitas vezes 

alguns operadores do direito 
têm uma compreensão da 
liberdade de expressão que 
acaba, de certa forma, obs-
taculizando a punição desses 
crimes, que claramente não 
se situam dentro do campo 
da liberdade de expressão.

 O promotor de justiça do 

Grupo de Atuação e Comba-
te ao Crime Organizado do 
Rio de Janeiro (Gaeco-RJ), 
Bruno Gaspar, ressalta que 
“a liberdade de expressão 
não é ilimitada. Ela não au-
toriza manifestação discrimi-
natória ou preconceituosa.”

Os núcleos nazistas se 

concentravam na região Sul 
do Brasil, mas a antropóloga 
Adriana relata que as células 
se espalharam para as cinco 
regiões do país. Ela destaca a 
região Centro-Oeste e Sudes-
te, com destaque para Minas 
Gerais e Rio de Janeiro.

Na capital fluminense, 
inclusive, uma operação po-
licial que tinha como objetivo 
prender um homem acusado 
de pedofilia acabou se torna-
do uma das principais apre-
ensões de material nazista no 
país. Policiais encontraram 
uma vasta coleção de pôste-
res, roupas, medalhas e aces-
sórios nazistas, sem falar de 
armas. Metralhadoras, fuzis 
e pistolas, tanto originais da 
época como atuais, tinham 
munição e estavam funcio-
nando, segundo a perícia.

O dono desta coleção é 
Aylson Proença Doyle Linha-
res, de 58 anos. Uma das 
provas encontradas pela po-
lícia foi seu passaporte, com 
viagens anuais à Alemanha, 
algumas com meses de dura-
ção. Agora a polícia investiga 
se há alguma organização 
por trás dele e se peças do 
seu arsenal seriam vendidas.

Divulgação

Grupos neonazistas crescem 270% no 
Brasil; ataques violentos são temidos

As atuais crises econômi-
ca, na segurança e na saúde 
públicas repetem a fuga de 
cidadãos nos anos 1980 e 
1990. De atrativo para emi-
grantes a pulverizador de 
imigrantes, o País tem 4,2 
milhões nacionais vivendo 
no exterior, de acordo com 
dados de 2020  do Itamaraty.

Porém, a realização do so-
nho de uma vida melhor par-
tindo do Brasil tem aumenta-
do as chances de decepção. A 
busca por um emprego com 
boa remuneração, mesmo 

que signifique mais horas de 
trabalho, se tornou um cha-
mariz para bandidos. O mais 
novo golpe é prometer a vaga 
e exigir depósito em dinheiro 
antecipadamente para garan-
tir a falsa oportunidade.

Eles roubam dados de 
pessoas interessadas em 
atuar em outro país, espe-
cialmente quando o destino 
são os Estados Unidos. Eles 
se passam por funcionários 
de uma suposta agência de 
empregos daquela nação ao 
enviar email de contato.

Os fraudadores chegam, in-
clusive, a realizar chamadas de 
vídeo para uma entrevista de 
emprego. A notícia da apro-
vação inexistente chega dias 
depois com uma mensagem 
parabenizando o candidato.

Para assegurar a chance, o 
grupo solicita US$15 mil an-
tecipados com a justificativa 
de cobrir honorários de um 
advogado que providenciaria 
a entrada de um visto especí-
fico de emprego fixo para es-
trangeiros. Somente após essa 
etapa, o interessado consegui-

ria autorização para finalmen-
te trabalhar no exterior respal-
dado pela legislação local.

Quando a confirmação dos 
trâmites demora a chegar, 
a pessoa tenta contato por 
email e telefone, mas, já blo-
queada pelos bandidos, des-
cobre ter caído em um golpe. 
O alerta inicial é para a prática 
das instituições empregado-
ras que nunca exigem ante-
cipação de dinheiro porque 
arcam com as custas proces-
suais, ressarcidas posterior-
mente por meio de acordo no 

desconto de salário.
De acordo com o advoga-

do presidente da Comissão 
de Direito Internacional da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
– Seccional Goiás (OAB-GO), 
Pedro Egídio, a orientação é 
sempre procurar um advoga-
do do local em que aconteceu 
a fraude para que se tome as 
devidas providências jurídicas 
cabíveis. Ele sugere desconfiar 
de propostas simples demais 
e não realizar pagamentos an-
tes de se certificar da idonei-
dade da empresa.

“Muitos golpistas ven-
dem ilusões explorando o 
sonho de uma melhor vida 
no exterior, porém sem a de-
vida orientação e cautela o 
sonho pode acabar virando 
uma grande dor de cabeça. 
Aconselho o trabalhador 
brasileiro que deseja emigrar 
procurar uma consultoria de 
um profissional do Direito 
especializado na área, pois 
somente assim o solicitante 
terá uma segurança jurídica 
para uma decisão correta e 
dentro da Lei”, diz.

Alerta! Cuidado com golpe da vaga de emprego no exterior



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

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898

PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898

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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 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
-------------------------------
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 
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 em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
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 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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Na busca por vida além 
da Terra, o “astromó-
vel” Curiosity da 

NASA, a agência espacial ame-
ricana, está em uma missão 
de quase uma década para 
determinar se Marte já foi ha-
bitável para organismos vivos.

Uma nova análise de 
amostras de sedimentos co-
letadas pelo veículo espacial 
revelou a presença de carbo-
no – e a possível existência 
de vida antiga no planeta 
vermelho é apenas uma ex-
plicação potencial para o 
motivo de sua existência.

O carbono é a base de 
toda a vida na Terra, e o cic-
lo do elemento é o processo 
natural de reciclagem dos 
átomos de carbono. Em nos-
so planeta natal, os átomos 
de carbono passam por um 
ciclo à medida que viajam da 
atmosfera para o solo e vol-
tam para a atmosfera.

A maior parte de nosso 
carbono está em rochas e se-
dimentos e o restante está no 
oceano, atmosfera e organis-
mos, de acordo com a NOAA, 
a Administração Nacional 
Oceânica e Atmosférica.

É por isso que os átomos de 
carbono – com seu ciclo de re-
ciclagem – são marcadores de 
atividade biológica na Terra. 
Assim, eles poderiam ser usa-
dos   para ajudar os pesquisa-

dores a determinar se existia 
vida em Marte. Quando esses 
átomos são medidos dentro 
de outra substância, como 
sedimento marciano, eles po-
dem lançar luz sobre o ciclo de 
carbono de um planeta, não 
importa quando ocorreu.

Aprender mais sobre a ori-
gem desse carbono marciano 
detectado recentemente tam-

bém pode revelar o processo 
de ciclagem do elemento em 
Marte. Um estudo detalhan-
do essas descobertas foi pu-
blicado segunda-feira na revis-
ta Proceedings of the National 
Academy of Sciences.

SEDIMENTO
O Curiosity pousou na 

Cratera Gale em Marte em 

agosto de 2012. A cratera de 
154,5 quilômetros, batizada 
em homenagem ao astrô-
nomo australiano Walter 
F. Gale, provavelmente foi 
formada por um impacto de 
meteoro entre 3,5 bilhões e 
3,8 bilhões de anos atrás.

A grande cavidade prova-
velmente já abrigou um lago 
e agora inclui uma montanha 

chamada Monte Sharp. A cra-
tera também inclui camadas 
de rochas antigas expostas.

Para uma visão mais deta-
lhada, o veículo espacial per-
furou para coletar amostras de 
sedimentos na cratera entre 
agosto de 2012 e julho de 2021.

O Curiosity então aque-
ceu essas 24 amostras de pó 
a cerca de 850 graus Celsius 

para separar os elementos. 
Isso fez com que as amostras 
liberassem metano, que foi 
então analisado por outro ins-
trumento no arsenal do rover 
para mostrar a presença de 
isótopos de carbono estáveis, 
ou átomos de carbono.

Algumas das amostras foram 
esgotadas em carbono, enquan-
to outras foram enriquecidas. O 
carbono tem dois isótopos está-
veis, medidos como carbono 12 
ou carbono 13.

“As amostras extrema-
mente empobrecidas em car-
bono 13 são um pouco como 
amostras da Austrália retira-
das de sedimentos com 2,7 
bilhões de anos”, disse Chris-
topher H. House, principal 
autor do estudo e professor 
de geociências da Universi-
dade Estadual da Pensilvânia, 
em um comunicado.

“Essas amostras foram 
causadas por atividade bio-
lógica quando o metano foi 
consumido por antigos tape-
tes microbianos, mas não po-
demos dizer necessariamen-
te isso em Marte, porque é 
um planeta que pode ter se 
formado de materiais e pro-
cessos diferentes da Terra”.

Nos lagos da Terra, os mi-
cróbios gostam de crescer em 
grandes colônias que essen-
cialmente formam tapetes logo 
abaixo da superfície da água.

Reprodução

Marte: vida ancestral pode ser uma 
das explicações da última descoberta
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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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 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
-------------------------------
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 
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 em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
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 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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Reprodução

A Marvel divulgou o 
pôster e o primeiro trai-
ler da série do Cavaleiro 
da Lua (Moon Knight), 
estrelada por Oscar Isaac 
(“Star Wars”). A prévia se 
concentra na confusão 
mental vivida pelo prota-
gonista, que não sabe se 
seus sonhos são reais e 
tem medo de dormir.

Em sua origem nos 
quadrinhos, Marc Spector 
era um mercenário que 
foi abandonado para mor-
rer durante uma missão 
no Egito, ocasião em que 
teve uma visão com o deus 
egípcio da lua, que lhe deu 
forças e mudou sua vida. 
Assim como Batman, ele 
aparece em público como 
um milionário e se mos-
tra um mestre dos disfar-

ces, trabalhando também 
como um taxista comum 
para obter informações do 
submundo do crime. Mas 
o trailer não mostra nada 
disso, mostrando o perso-
nagem central como um 
funcionário atormentado 
de um museu com exposi-
ção egípcia, sem saber se 
está ficando louco ou se 
pode estar sendo possuído 
pelo espírito de Spector e 
do Cavaleiro da Lua.

A série está a cargo do 
roteirista-produtor Jere-
my Slater, que criou “The 
Exorcist” e “The Umbrella 
Academy” (também sobre 
super-heróis, na Netflix), e 
conseguiu tirar o projeto 
do papel após uma década 
de desenvolvimento por 
outros roteiristas.

Chegou o dia! Começa 
hoje a 22ª edição do 
“Big Brother Brasil” e, 

mesmo antes de os participan-
tes entrarem na casa, já tem 
integrante sendo comparado 
a Juliette e sister do Camarote 
quase cancelada. Também teve 
confusão da própria Globo, que 
fez um anúncio sobre a chega-
da dos participantes ao reality, 
mas depois voltou atrás.

VYNI COM INSTAGRAM
Vyni já é um sucesso an-

tes mesmo de entrar na 
casa mais vigiada do Brasil. 
Menos de 48 horas após 
ser anunciado como um dos 
confinados do grupo pipoca 
do “BBB 22”, o cearense ba-
teu 2 milhões de seguidores 
no Instagram. O feito fez com 
que muita gente comparasse 
o cearense a Juliette, que, 
no “BBB” 21, se tornou um 
fenômeno nas redes socias

OUTROS BROTHERS
Menos de 24 horas depois 

de serem anunciados no “BBB 
22” (TV Globo), os novos par-
ticipantes do reality show mo-
vimentaram as redes sociais e 
acumularam milhares de se-
guidores no Instagram, plata-
forma valiosa para os confina-
dos. De acordo com o Gshow, 

somados os 20 participantes 
selecionados para esta edição 
do programa, os brothers e 
sisters conquistaram, um dia 
depois do anúncio, mais de 
cinco milhões de seguidores. 
Vyni ocupa a liderança de 
mais queridos pelo público 
até o momento.

CANCELADA?
Naiara Azevedo ainda nem 

entrou na casa, mas já vem 
sendo criticada nas redes so-
ciais. A cantora foi acusada 
pela família de Marília Men-
donça de tentar se promover 

“em cima” da imagem da rai-
nha da sofrência, que morreu 
aos 26 anos em novembro de 
2021, em decorrência de um 
acidente aéreo. O público não 
gostou nada da postura da 
sister e, no domingo (16), fez 
a hashtag ‘Fora Naiara Azeve-
do’ se tornar um dos assuntos 
mais comentados do Twitter.

CONFUSÃO DA GLOBO
A própria Globo também 

deu o que falar. No domingo 
(16), o perfil oficial da Globo-
play no Twitter colocou “fogo 
no parquinho” ao anunciar 

que a entrada dos brothers 
e sisters na casa poderia ser 
acompanhada ao vivo e, de-
pois, voltar atrás. “Por aqui, 
a vontade de espiar está tão 
grande que acabei fazendo 
uma confusãozinha. Ama-
nhã, logo após Um Lugar ao 
Sol, vamos conferir a entra-
da dos brothers na casa pela 
TV Globo. E só depois disso, 
todas as 11 câmeras estarão 
disponíveis para assinantes 
24 horas por dia”, escreveu 
o perfil oficial do serviço de 
streaming, horas após ter 
anunciado a entrada ao vivo.

BBB22: cantora cancelada, 
Gil do Vigor 2.0 e nova Juliette

“Cavaleiro da Lua”: 
nova série da Marvel 
ganha primeiro trailer


