
Goiânia, Terça-feira, 1° de Fevereiro de 2021  - Ano 12  nº 2901 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

DIÁRIO DO ESTADO

p8

Goiás registrou a segunda maior taxa de mortalidade pela covid-19 ao longo da terceira semana deste ano, entre os dias 16 e 22 de janei-
ro. Os dados foram divulgados no último fim de semana pelo Ministério da Saúde, em boletim epidemiológico semanal. O Estado mais do 
que dobrou o número entre a segunda e a terceira semana do ano - a taxa saltou de 0,6 para 1,3 óbitos a cada 100 mil habitantes.

Mortalidade por covid mais que dobra 
no intervalo de uma semana em Goiás
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Aumento de 
IPTU gera ra-
cha na Câmara e 
prefeito em cor-
da bamba  p2
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Rejeição de candidatos 
em Goiás, mostra cresci-
mento para oposiçãoCom o aumento no preço dos alimentos e a diminuição da renda de 

muitas famílias em decorrência da pandemia da Covid-19, o Governo 
de Goiás tem se destacado, por meio do programa NutreBem, no 
apoio a quem se encontra em vulnerabilidade social, especialmente 
àqueles que não têm nenhuma fonte de renda.

Governo de Goiás e OVG 
garantem segurança ali-
mentar para vulneráveis  p2

YSABELLA 
PORTELA

O cenário político de Goiás desenhado pelo 
resultado da primeira pesquisa de intenção de 
voto, pela Serpes, encomendada pela Asso-
ciação Comercial, Industrial e Serviços (Acieg), 
não surpreende lideranças políticas. 
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Justiça 
condena 
João de 
Deus pelo 
quinto cri-
me sexualA aprovação do novo 

Código Tributário de 
Goiânia (CTM), trou-

xe um aumento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e tem gerado debates 
entre vereadores e um racha 
na base do prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos). Hoje 
(31), parlamentares se reu-
niram, de portas fechadas, 
para trilharem um caminho 
sobre o que fazer com as 
duras críticas que estão rece-
bendo de seus eleitores. Por 
outro lado, Cruz, que estava 
viajando, precisou diminuir 
suas ‘férias’ para tentar jo-
gar água no fogo que está a 
discussão, tanto é que nessa 
noite, o prefeito convocou to-
dos os vereadores para uma 
reunião sobre o assunto.

Depois da repercussão 
negativa, os vereadores  Ro-
nilson Reis (PODE), Leandro 
Sena (Republicanos), Edgar 
Duarte (PMB), Pastor Wilson 
(PMB) e Paulo Henrique da 
Farmácia (PTC) chegaram a 
dizer em uma nota enviada à 
imprensa, na qual estava mar-
cada uma coletiva de entre-
vista e, depois, desmarcaram, 
que foram “enganados” pela 
prefeitura de Goiânia. Segun-
do eles, foi feito um “cálculo 
enganoso” do IPTU e a culpa 
foi jogada no secretário de 
Governo, Arthur Bernardes.

Em off à esta coluna Po-
der, parlamentares tentam 
isentar o prefeito Rogério 
Cruz (Republicanos) da culpa 

pelo aumento no imposto e, 
coloca o problema nas cos-
tas de Bernardes, sob a ale-
gação de que o “Rei Artur” é 
quem comanda Goiânia sob 
os olhos de um nome que, 
embora não seja goiano, 
é muito presente no Paço 
Municipal, Wanderley Tava-
res da Silva, o presidente do 
Republicanos no Distrito Fe-
deral. Dizem que Bernardes 
tem seu cargo segurado por 
Tavares, o qual dá as cartas 
na gestão de Cruz. 

Os vereadores agora se 
movimentam pela derru-
bada de Arthur Bernardes, 
alegando que, tanto eles, 

quanto Rogério Cruz, foram 
vítimas de uma “manobra”.

AJUDA
O estresse foi tão gran-

de que a pedido do prefeito 
de Goiânia, o presidente da 
Câmara Municipal, Romário 
Policarpo (Patriota), chegou 
a pedir que cada vereador 
pudesse lhe enviar um caso 
de aumento de IPTU para 
ser apresentado à gestão 
municipal. Vale ressaltar que 
já existe uma petição online 
contra o imposto com mais 
de 20 mil assinaturas.

Entretanto, durante a tra-
mitação do CTM, foi apre-

sentado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos) que 
60% dos imóveis da cidade 
teriam seus impostos redu-
zidos. Segundo o jornal O 
Popular, a realidade é outra: 
63% dos imóveis tiveram au-
mento no imposto.

INCOERÊNCIA
No ano passado, Arthur 

Bernardes, em uma entre-
vista ao jornalista Jackson 
Abrão, disse que o ex-prefei-
to de Goiânia, Iris Rezende 
(MDB) deixou “uma prefei-
tura saneada”. Ou seja, havia 
dinheiro em caixa para suas 
despesas, o que justifica a 

não necessidade em aumen-
tar a principal fonte de arre-
cadação do município: IPTU.

Tanto o secretário de Go-
verno, Bernardes, quanto o 
secretário municipal de Fi-
nanças, Geraldo Lourenço e o 
próprio prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos), garantiram 
que não haveria uma arre-
cadação maior com esse im-
posto. Mas a verdade é que 
a previsão de R$ 931 milhões 
subiu para R$ 1,17 bilhão, su-
perando os 10% de inflação.

RESPOSTA 
Com tamanha repercus-

são negativa, a Prefeitura de 
Goiânia convocou uma coleti-
va de imprensa hoje (31) para 
apresentação detalhada dos 
lançamentos do IPTU 2022, 
conforme o novo Código Tri-
butário Municipal. A pessoa 
responsável para falar sobre 
o assunto será o próprio Ar-
thur Bernardes, acompanha-
do do secretário executivo de 
Finanças, Lucas Morais.

ATÉ AS IGREJAS
Os gestores das igrejas de 

Goiânia também não gosta-
ram nada, nada, das novas 
cobranças do CTM. A partir 
deste ano de 2022, as  ins-
tituições passam a pagar 
uma Taxa de Licença para 
que possam funcionar. Essa 
taxa diz respeito aos espa-
ços que prestam algum 
tipo de trabalho social e 
não ao lugar em que é re-
alizada a missa ou o culto.

Reprodução

O médium João de 
Deus foi condenado nesta 
segunda (31) pelo quinto 
crime sexual. A sentença 
determina prisão em regi-
me aberto por quatro anos 
e indenização de R$20 mil 
por danos morais pela 
violação sexual mediante 
fraude. O pedido de prisão 
dos promotores se baseou 
no relato de cinco vítimas, 
sendo que em quatro si-
tuações, os abusos te-
riam acontecido entre os 
anos de 1998 e 2018.

De acordo com os 
advogados de João Tei-
xeira de Faria, eles irão 
recorrer da decisão “em 
razão da fragilidade das 
provas produzidas pela 
acusação”, afirmam An-
derson Mendonça e Mar-
cos Lara. O réu segue em 
prisão domiciliar por una-
nimidade dos votos dos 
desembargadores do Tri-
bunal de Justiça de Goiás.

RELEMBRE
João de Deus, de 79 

anos, está sendo acusa-
do de abuso e violência 
sexual por mais de 300 
mulheres. As denúncias 
começaram em 2018. Se-
gundo elas, o modus ope-
randi era o mesmo: ele 
prestava atendimentos 
espirituais a elas na Casa 
de Dom Inácio de Loyola, 
em Abadiânia, onde enti-
dades pediam a ele que 
solicitasse às escolhidas 
que o procurasse em ou-
tro momento e sozinhas.

Segundo ele, as mulhe-
res seriam escolhidas para 
receber cura. No encontro 
dos dois, elas afirmam que 
o médium praticava o cri-
me. A grande quantidade 
de denúncias de mulheres 
de outros estados e países 
levou o Ministério Público 
de Goiás e São Paulo a or-
ganizarem uma força-tare-
fa para registro das acusa-
ções, inclusive da própria 
filha de João de Deus.

Aumento de IPTU gera racha na 
Câmara e prefeito em corda bamba

Goiás registrou a segun-
da maior taxa de mortalida-
de pela covid-19 ao longo 
da terceira semana deste 
ano, entre os dias 16 e 22 
de janeiro. Os dados foram 
divulgados no último fim de 
semana pelo Ministério da 
Saúde, em boletim epide-
miológico semanal. O Estado 
mais do que dobrou o núme-

ro entre a segunda e a ter-
ceira semana do ano - a taxa 
saltou de 0,6 para 1,3 óbitos 
a cada 100 mil habitantes.

Apenas Mato Grosso 
está à frente de Goiás, com 
mortalidade de 1,5 (por 100 
mil hab.) entre 16 e 22 de 
janeiro. Apesar disso, a se-
gunda colocação nacional é 
dividida por outras três uni-

dades federativas, além dos 
goianos: Santa Catarina, São 
Paulo e Roraima. Ao todo, o 
Estado de Goiás registrou 93 
mortes pelo vírus, segundo 
o Ministério da Saúde, entre 
os dias 16 e 22 de janeiro.

Neste final de semana, 
inclusive, os goianos che-
garam à marca de 25 mil 
vidas perdidas em conse-

quência da doença provo-
cada pelo novo coronavírus 
desde o início da pandemia. 
Com o avanço da variante 
Ômicron, o Estado também 
vê um salto no número de 
casos registrados. São mais 
de 1 milhão de infectados 
desde o início da pandemia.

O crescimento registra-
do na comparação entre 

dezembro de 2021 e janei-
ro de 2022 é mais alarman-
te ainda. No último mês do 
ano passado, foram cerca 
de 15 mil casos notificados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO). Um 
mês depois, a pasta estadu-
al contabilizou pelo menos 
72 mil novas infecções: um 
aumento de quase 400%.

Covid-19: Mortalidade mais que dobra em uma semana 

YSABELLA PORTELA 

CHRIS SANTOS 
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Com o aumento no pre-
ço dos alimentos e a 
diminuição da renda de 

muitas famílias em decorrên-
cia da pandemia da Covid-19, 
o Governo de Goiás tem se 
destacado, por meio do pro-
grama NutreBem, no apoio 
a quem se encontra em vul-
nerabilidade social, especial-
mente àqueles que não têm 
nenhuma fonte de renda.

O programa NutreBem 
funciona no Banco de Ali-
mentos da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e é responsável pela distri-
buição de frutas, verduras e 
legumes para famílias vulne-
ráveis e entidades sociais da 
região Metropolitana; Os ali-
mentos que compõem o Mix 
do Bem são, arroz, proteína 
de soja, cenoura, tomate, 
alho e cebola desidratados; 
e de legumes embalados a 
vácuo e frutas desidratadas, 
com capacidade de chegar a 
todos os cantos do Estado.

O Banco de Alimentos da 
OVG funciona em parceria 
com a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) e Centrais 

de Abastecimento de Goiás 
(Ceasa-GO), distribuindo em 
média 100 toneladas de horti-
fruti por mês a famílias vulne-
ráveis e entidades sociais.

Os alimentos são doados 
à OVG por concessionários, 
permissionários e pequenos 
produtores e, antes de serem 

repassados às famílias, são 
selecionados e higienizados.

Atento às necessidades 
das famílias goianas, o gover-
nador Ronaldo Caiado deter-
minou a ampliação dos servi-
ços oferecidos pelo Banco de 
Alimentos em 2021. Agora, 
além dos produtos in natura 

já distribuídos desde que a 
OVG assumiu a unidade, em 
julho de 2019, há também o 
Programa NutreBem.

“Estamos garantindo o pa-
drão nutricional, com a repo-
sição de minerais, de nutrien-
tes necessários para manter a 
pessoa alimentada durante o 

seu dia”, declara Caiado.

AJUDA
O idoso Airton Aquino 

Ramos, 64 anos, que rece-
be o beneficio do Banco de 
Alimentos a dois meses de-
clara que essa é uma ajuda 
que transforma a realidade 

de quem mais precisa.
“Se existe uma coisa tris-

te, essa coisa é a fome. E a 
fome não é só não ter o que 
comer, mas não ter uma refei-
ção que seja sadia e gostosa. 
Graças a Deus temos a OVG 
que nos ajuda tanto. Com 
essas verduras aqui, essas 
frutas, eu chego em casa de 
cabeça erguida. Eu só tenho 
a agradecer, de coração. Isso 
sim é dignidade”, afirmou o 
idoso que mora em Goiânia.

A presidente de honra 
da OVG e coordenadora do 
Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), primeira-dama Graci-
nha Caiado, destaca que, des-
de que foi lançado, o Progra-
ma NutreBem passou a ser 
fundamental na estratégia do 
governo para garantir a segu-
rança alimentar dos goianos 
em situação de vulnerabilida-
de social no Estado.

“Esse programa veio para 
levar mais dignidade e comi-
da no prato dos goianos que 
tanto precisam do poder pú-
blico, especialmente neste 
período de pandemia. Esta 
sempre foi uma preocupa-
ção e uma prioridade do go-
vernador Ronaldo Caiado“, 
destacou Gracinha.

O Estado de Goiás en-
cerrou o ano de 2021 com 
saldo positivo de 107.215 
postos de trabalho formais, 
com carteira assinada. Os 
dados foram divulgados, 
nesta segunda-feira (31/01), 
pelo Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), órgão do Ministério 
da Economia. Os números 
colocam Goiás na primeira 
posição, no ranking de gera-
ção de empregos na Região 

Centro-Oeste e são resulta-
do de 750.692 admissões, 
ante 643.477 desligamentos.

“Não existe nenhum pro-
grama social mais importan-
te, e com maior capacidade 
de proporcionar qualidade 
de vida e cidadania para as 
pessoas, do que o trabalho”, 
ressaltou o governador Ro-
naldo Caiado. ““Nosso obje-
tivo é atender à demanda da 
população com um governo 
que rompe as desigualdades 

regionais ao criar alternativas 
de emprego”, completou.

O mês de dezembro de 
2021 fechou negativo, com 
a supressão de 6.431 vagas, 
resultado de 52.663 admis-
sões, ante 59.094 demis-
sões. Esse foi o único mês 
com saldo negativo, em 
Goiás, durante todo o ano. 
Entre os Estados e o Distri-
to Federal, apenas Paraíba e 
Alagoas, não tiveram resul-
tados negativos, no último 

mês do ano. No Brasil, os nú-
meros também fecharam no 
azul, em 2021, com saldo de 
2.730.597 novas vagas. No 
mês de dezembro, o saldo 
foi negativo com a extinção 
de 265.811 postos.

EMPREGOS POR SETOR
O setor de serviços foi o 

que mais gerou empregos, 
em Goiás, no ano de 2021, 
com saldo de 44.795 vagas; 
seguido por comércio, 27.334; 

indústria, 20.219; construção, 
8.492 e agropecuária, 6.375.

O titular da Secretaria de 
Estado de Indústria, Comércio 
e Serviços (SIC), Joel Sant’Anna 
disse que os números são re-
sultado das inúmeras ações 
do Governo de Goiás para for-
talecer e apoiar, especialmen-
te, às micro e pequenas em-
presas, sem contar o trabalho 
realizado na atração de novos 
investimentos para território 
goiano, além de projetos e 

programas pontuais, como o 
Cinturão da Moda, que esti-
mulam o empreendedorismo.

“Os números dos empre-
gos, em Goiás, mostram que 
estamos no caminho certo 
no processo de retomada da 
economia. Os empregos estão 
crescendo em todos os seto-
res e nossa expectativa é de 
mais vagas abertas neste ano 
de 2022, especialmente na 
indústria, no comércio e nos 
serviços”, afirmou Sant’Anna.

O cenário político de 
Goiás desenhado pelo re-
sultado da primeira pes-
quisa de intenção de voto 
pela Serpes, encomendada 
pela Associação Comercial, 
Industrial e Serviços de 
Goiás (Acieg), não surpre-
ende lideranças políticas. 
O governador Ronaldo 

Caiado (DEM) lidera a po-
sição, mas logo atrás está 
Marconi Perillo (PSDB), o 
qual, ele e seu grupo tuca-
no, governaram Goiás por 
mais de 20 anos e possui 
uma consolidada base elei-
toral em todo o estado. 
Depois, Gustavo Menda-
nha, ainda sem partido, 

não aparece mais isolado, 
como pensavam aqueles 
que analisam o ‘jogo políti-
co’ por bolhas sociais.

Mas, talvez mais impor-
tante que observar os pri-
meiros lugares, é analisar a 
rejeição. Para o professor e 
cientista político Guilherme 
Carvalho, a rejeição indi-

ca chance de crescimento 
“Quanto maior a rejeição, 
menor o espaço para cresci-
mento. Quando a pessoa diz 
que não votaria de forma ne-
nhuma naquele candidato, 
ela dá uma negativa quase 
que definitiva. Muito dificil-
mente essa pessoa pode ser 
dissuadida a mudar de voto”, 

entretanto, o professor pon-
tua “Apesar disso, pode ain-
da ocorrer essa mudança, 
pois o voto não é algo estan-
que e isso é bom para que a 
gente entenda que pesquisa 
é retrato de momento, ou 
seja, se a eleição fosse hoje, 
provavelmente o resultado 
seria parecido com este”.

Reprodução

Goiás fecha 2021 sendo o 8º como Estado que mais gerou trabalho

Rejeição de candidatos mostra crescimento para oposição

Governo de Goiás e OVG garantem 
segurança alimentar para vulneráveis
ESTEFHANNY GARCIA 

YSABELLA 
PORTELA
Jornalista
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Chegando ao fim de ja-
neiro, as expectativas 
para o novo valor do 

salário mínimo aumentam. 
Inicialmente, em 2022, o valor 
estipulado para o valor men-
sal era de R$ 1.210, mas agora 
ele deve passar por mudan-
ças. O presidente da repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, revelou que 
o salário mínimo de 2022 irá 
aumentar mais R$ 2 a proje-
ção, ou seja, será de R$ 1.212.

Cabe ressaltar que o reajus-
te não trará o ganho real aos 
trabalhadores, uma vez que 
será uma atualização corres-
pondente a inflação de 2021. 
Em suma, o aumento será de 
R$ 112, em comparação ao 
piso salarial que é de R$ 110.

Durante 2021, o Governo 
Federal fez três projeções 

do novo salário mínimo. Em 
agosto, por exemplo, a pro-
jeção era de R$ 1.169. No 

entanto, no dia 21 de dezem-
bro, o texto aprovado pelo 
Congresso ressalta uma alta, 

sendo R$ 1.212, prevendo 
uma inflação de 10,18%.

Segundo prevê a Cons-

tituição, o Governo Federal 
deve corrigir o valor do salá-
rio mínimo, ao menos, con-
forme a inflação acumula no 
ano anterior. Para isto, é uti-
lizado o Índice Nacional de 
Preço ao Consumidor (INPC).

Devido a ampliação do va-
lor, o governo terá um gasto 
anual maior. Isso porque, além 
do próprio reajuste do piso, 
benefícios do INSS e outros 
programas de cunho federal 
também serão corrigidos, por 
considere como base o valor 
do salário mínimo em vigência.

O Ministério da Economia 
ressalta que, a cada R$ 1 real 
acrescentado no valor do sa-
lário mínimo, uma despesa 
de aproximadamente R$ 365 
milhões é gerada.

SEM GANHO REAL
Pelo segundo ano conse-

cutivo, o Governo Federal 
não vai dar o aumento real 
para os brasileiros. Na ver-
dades, será apenas uma re-
posição da inflação. O que 
significa que os trabalhado-
res apenas não perderão o 
poder de compra.

É como se o aumento do 
salário servisse apenas para 
compensar a capacidade de 
compra, que o brasileiro tem. 
Na prática, ele não vai conse-
guir deixar de comprar o que 
já comprava, mas também 
não vai poder aumentar mais.

INSS
Composto por cerca de 

36 milhões de segurados, 
o INSS tem cerca de 24 mi-
lhões de beneficiários que 
recebem um salário mínimo 
por mês, e 12 milhões que 
recebem um abono supe-
rior ao piso em vigência.

A partir do primeiro pa-
gamento estipulado para 25 
de janeiro, os aposentados 
e pensionistas que recebem 
apenas um salário mínimo, 
ganharão uma quantia reajus-
tada igual a R$ 1.212. 

SEGURO
O seguro-desemprego é 

um valor pago aos trabalhado-
res demitidos sem justa causa. 
O valor mínimo disponibili-
zado é equivalente ao salário 
mínimo em vigência, por isso 
há uma correção monetária 
quando o piso é reajustado.

O benefício pode ser 
repassado entre 3 a 5 par-
celas, a depender da quan-
tidade de vezes em que o 
cidadão solicitou o auxílio. 
Além disso, o valor distribu-
ído considera a média dos 
três últimos salários recebi-
do pelo trabalhador.

PIS/PASEP
Diferente do anterior, o 

abono salarial PIS/Pasep 
concede, no máximo, um 
benefício no valor de um 
salário mínimo. A quantia 
só é concedida quando o 
trabalhador exerce suas 
atividades durante os 12 
meses no ano-base.

Quando o período de tra-
balho for inferior aos 12 me-
ses, o cidadão receberá um 
benefício proporcional ao 
tempo laboral. Neste caso, 
basta dividir o valor do piso 
nacional em 12, e conside-
rar que cada parcela cor-
responde a um mês do ano. 
Depois, some cada uma de 
acordo com a quantidade 
de meses trabalhados.

Divulgação

Mais uma alteração! Salário mínimo 
para 2022 recebe reajuste novo valor
NATHALIA OLIVEIRA 



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 
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 
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 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
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
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 
diesel top automática 
revisada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ 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 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

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
auF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 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
-------------------------------
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 4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
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
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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
-------------------------------
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

-------------------------------
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
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

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
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 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, e jardinagem. Co-
brimos qualquer oferta do 
mercado! Ligue e faça o 
seu orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experiená-
rea.  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.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
cia em lidar com publi-
co, simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR 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.

-------------------------------
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$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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E tem bebê a caminho! 
Rihanna anunciou, nesta 
segunda-feira (31), que está 
esperando o primeiro filho 
junto ao seu namorado, 
A$AP Rocky. As fotos fo-
ram divulgadas pela revista 
People e tiradas no bairro 
de Harlem, em Nova York, 
onde o rapper cresceu.

Sempre reservada, a can-
tora negou todos os rumores 
que rodaram sobre sua gra-
videz no fim do ano passa-
do. Ela chegou a responder 
uma fã com muito humor e 
deboche: ”Vocês me engra-
vidam todo ano, caramba”. 
A fã teria pedido para com-

parecer ao chá de bebê da 
cantora, mesmo que nada 
estivesse confirmado.

Os boatos da primeira 
gravidez de Rihanna surgi-
ram após a cerimônia em 
Barbados, terra natal da ar-
tista, onde ela foi condeco-
rada como heroína do país. 
No evento, a cantora exibiu 
uma barriga protuberante, 
bem semelhante a de uma 
gestação. Em dados mo-
mentos, ela posou com a 
mão no abdômen e em ou-
tros tentou esconder a bar-
riga com a ajuda de um fo-
lheto. A cantora e o rapper 
estão juntos desde 2020.

Pânico é o quinto filme 
de uma das franquias 
de terror mais que-

ridas de todos os tempos, 
que retorna aos cinemas em 
2022: repaginada e ainda 
mais assustadora. Depois de 
renovar o terror nos anos 
90 com sua trilogia original, 
a série de filmes ressurgiu 
em 2011 trazendo sua his-
tória para um nova geração 
e, agora, retornamos para as 
origens de Woodsboro com 
os novos e antigos alvos de 
Ghostface – um dos assassi-
nos em série mais assusta-
dores do cinema.

25 anos se passaram desde 
os assassinatos que chocaram 
a pacífica cidade de Woods-
boro, na Califórnia. Porém, 
um novo psicopata decide 
resgatar a máscara de Ghos-
tface e começa a matar diver-
sos adolescentes. O seu obje-
tivo é resgatar os segredos do 
passado sangrento da região.

O quinta capítulo da fran-
quia Pânico conta com o re-
torno de personagens clássi-
cos como Dewey Riley (David 
Arquette), Sidney Prescott 
(Neve Campbell) e Gale 
Weathers (Courteney Cox) – 
que participaram de todos 
os filmes anteriores –, além 
de novos rostos Judy Hicks 

(Marley Shelton), Sam Car-
penter (Melissa Barrera), Tara 
Carpenter (Jenna Ortega), 
Wes Hicks (Dylan Minnette) 
e Richie Kirsch (Jack Quaid). 
Quem será o assassino dessa 
vez? Vale lembrar que todos 
os personagens são suspeitos.

Pânico foi responsável 
por renovar o terror nos 
anos 90, que estava satura-
do pelo subgênero slasher 
com diversas sequências 
pouco inspiradas de grandes 
franquias como Halloween, 

A Hora do Pesadelo e Sexta-
-Feira 13. Por isso, a franquia 
trouxe uma abordagem de 
metalinguagem, que utiliza 
abertamente clichês do ter-
ror para guiar o desenvolvi-
mento do próprio filme. A 
trilogia clássica é composta 
por Pânico (1996), Pânico 2 
(1997), Pânico 3 (2000), mas 
Wes Craven retornou para 
Pânico 4 (2011), sua despe-
dida como diretor de cinema 
antes de sua morte em 2015.

Pânico (2022) vai ser o 

primeiro filme que não con-
ta com a direção do criador 
da franquia, com a dupla 
Matt Bettinelli-Olpin e Tyler 
Gillett, de Casamento San-
grento, assumindo a dire-
ção para dar continuidade 
ao legado de Wes Craven, 
se mantendo fiel à visão 
original dele, mantendo a 
essência de terror da fran-
quia com suspense e sustos 
genuínos, além da presença 
cruel, surpreendente e ater-
rorizante de Ghostface.

Pânico 5: filme volta repaginado 
e terror ainda mais assustador

Cantora Rihanna está 
grávida do primeiro fi-
lho com A$AP Rocky


	EnvelopeID_c98cb351-e862-45e9-8b15-6c9fd4c76551: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664
	EnvelopeID_022e4201-d0ce-41d6-a66a-d12c387c6143: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664
	EnvelopeID_fb763661-23af-4693-a3d0-50ab41f1e5b3: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664
	EnvelopeID_e13419ee-89e5-45ef-aaa6-4fd3ab103a71: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664
	EnvelopeID_e8ee6656-c54c-4f12-bba2-6c7fd6eddf57: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664
	EnvelopeID_b429b691-6393-4ba9-8706-5b9be25c5d8c: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664
	EnvelopeID_f35d0b77-d5ed-4da2-8b02-0c0c5aea567d: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664
	EnvelopeID_6405618f-7e1a-4380-9fa4-a9e2c41881f9: DocuSign Envelope ID: 319B5D87-8BEE-4430-9CC8-4487C6640664


