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O cenário político goiano permanece com uma certa instabilidade pelas mudanças partidárias que os pré-candidatos às eleições deste ano 
farão. A chamada “janela partidária” acontece em todo ano eleitoral e trata-se de um prazo de 30 dias para que os parlamentares que estejam em 

seu último ano de mandato e que serão candidatos, possam mudar de partido sem perder o mandato.  p3
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Está cada vez mais di-
fícil para o goianien-
se colocar comida na 

mesa. Isso porque a cesta bá-
sica de Goiânia e a segunda 
mais cara do país, perdendo 
apenas para a cidade de For-
taleza (CE). A cabaz de com-
pras, como também  é co-
nhecida, pode ser encontrada 
na capital por até R$ 689,56. 
Já no município cearense 
ela pode chegar a custar R$ 
690,51. Ou seja, o produto 
custa até 56,9% do salário mí-
nimo que hoje é de R$ 1.212.

Em contra partida, a cida-
de de Campo Grande (MS) e o 
Distrito Federal (DF) possuem 
as cestas mais baratas que 
custam em média R$ 510,82 
e R$ 478,05, respectivamente. 
Os dados referentes ao mês de 
dezembro do ano passado são 
do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (DIEESE).

Ainda de acordo com o de-
partamento, Goiânia também 
foi uma das cinco cidades 
brasileiras que mais registrou 
variação mensal no preço da 
cesta básica, ficando atrás 
apenas de Brasília (6,36%); 
Aracaju (6,23%); João Pessoa 
(5,45%) e Fortaleza (4,89%).

EXPANSÃO DA CIDADE
Para o economista, Luiz 

Carlos Ongaratto, existem al-
guns pontos que fazem com 

que a cesta básica na capital 
goiana seja mais cara que as 
demais cidades como a logís-
tica e transporte, visto que o 
estado está no centro do país. 
Além disso, ele fala que a ex-
pansão urbana da cidade e o 
seu movimento econômico 
também impactam direta-
mente no preço do produto.

“Tem muitos alimentos 
que são produzidos fora 
do estado e precisam ser 
transportados. Há também 
a questão dos imóveis e alu-
guel que estão cada vez mais 
caros. Essa atividade econô-
mica vai tornando o custo de 
vida mais caro, já que a cida-
de começa a receber inves-

timentos de outras regiões. 
Tudo isso faz com que a cesta 
aumente”, explicou.

Luiz também dá dicas de 
como economizar na hora 
de fazer a compra. Segundo 
ele, é necessário que o consu-
midor faça pesquisas e com-
pras coletivas, não se deixan-
do levar pelo “achismo”.

“Um bom jeito de fugir 
dos preços altas e culti-
vando, e fazendo a famosa 
pesquisa. Quem mora em 
uma casa que tenha espaço 
ou um sitio é bom cultivar 
alguma coisa. O consumi-
dor também precisa ficar 
atento aos dias de promo-
ção no supermercado para 
fazer uma boa compra pa-
gando menos”, disse.

“TUDO CARO”
A costureira Edilamar Ro-

drigues, de 68 anos, segue à 
risca as dicas do economis-
ta. Para ela, a melhor forma 
de fugir do preço da cesta 
básica e optar por produ-
tos que estejam na promo-
ção. Entretanto, ela diz que 
mesmo pesquisando, o 
alto valor do produto pesa 
no bolso, principalmente 
para ela que ganha cerca 
de um salário mínimo.

Edilamar diz ainda que 
sentiu o aumento de alguns 
produtos da cesta básica, 
como o arroz, açúcar, oleio 
de soja e o café. Os alimen-
tos que, inclusive, foram al-
guns dos itens da cesta que 
registram a maior variação 
nos supermercados de Goi-
ânia, segundo o Procon mu-
nicipal . O arroz de 5kg, por 
exemplo, teve uma variação 
de 21,11%, seguido pelo 
óleo de 900 ml (17,73%) e o 
açúcar (12,70%).

Reprodução

Na tarde desta quinta-
-feira (17), o procurador-ge-
ral de Justiça de Goiás, Ayl-
ton Flávio Vechi, recebeu 
parlamentares e integran-
tes do Movimento S.O.S. 
Goiânia, para tratar do au-
mento abusivo do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) em Goiânia. A audi-
ência aconteceu na sede do 
Ministério Público de Goiás 
(MPGO). O entendimento 
do órgão é que seja substi-
tuído no Código Tributário 
Municipal (CTM) o limitador 
fixado em 45% para 10%.

Na ocasião, Vechi co-
mentou sobre a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade 
(ADIN) aberta pelo Parti-
do dos Trabalhadores (PT) 
no Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJGO). A ADIN pede 
a anulação do novo CTM e 
aponta que a nova lei fere 
o princípio constitucional 
da legalidade, previsto 
nos artigos 101 e 102 da 
Constituição do estado de 
Goiás, violando a capaci-
dade contributiva do cida-
dão, da progressividade e 
do não confisco.

A manifestação do 
procurador-geral é apon-
tado que é importante ter 
um limitador, mas que ele 
seja em uma porcentagem 
baixa, diferentemente da 
ação do PT que pede a total 
anulação. Segundo Vechi, é 
preciso ter um teto de limi-
tador, para que não ocorra 
aumentos abusivos.

O MPGO defendeu a 
concessão da liminar para 
que, devido a repercussão 
social e o momento de 
pandemia vivenciado pela 
sociedade, substituir no CTM 
o limitador fixado em 45% 
para 10%. A manifestação da 
Procuradoria-Geral de Justi-
ça foi protocolada na tarde 
de quarta-feira (16). É a pri-
meira vez que o MPGO trata 
sobre o IPTU de Goiânia.
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O secretário municipal 
de Governo, Arthur Bernar-
des, a procuradora-geral 
de Goiânia, Tatiana Accioly 
Fayad. a secretária executiva 
da Controladoria Geral do 
Município, Aline Espírito-
-Santo e a chefe da Casa Ci-
vil Rayssa Melo estiveram na 
tarde desta quarta-feira, 16, 
reunidos com a promotora 
Carmem Lúcia Santana de 
Freitas, do Ministério Públi-
co de Goiás (MPGO).

Eles pediram a aju-
da do órgão de controle 
externo na investigação 
sobre a situação do Ins-
tituto Municipal de As-
sistência aos Servidores 
(IMAS). Recentemente, o 
prefeito Rogério Cruz foi 
alertado pelo novo presi-
dente do plano de saúde 
municipal, Jefferson Leite 
da Silva, sobre a situação 
catastrófica da autarquia, 
dando uma estimativa de 
dívida inicial com fornece-

dores em torno de R$ 500 
milhões. A dívida pode 
chegar a R$ 1 bilhão.

Arthur Bernardes disse 
que ainda é cedo para fe-
char este valor, porque ain-
da está sendo levantado. “A 
gente não tem como cravar 
um número. Há muita difi-
culdade por conta dos sis-
temas antigos”, afirmou, so-
bre a busca de informações 
da autarquia. Sabe-se, por 
exemplo, que uma colonos-
copia que custa pouco mais 

de R$ 100 na tabela de ou-
tros planos de saúde, cus-
tava ao IMAS mais de R$ 
300. O secretário disse que 
a lição de casa de todos na 
prefeitura é promover uma 
reformulação da autarquia, 
tornando o IMAS um plano 
de saúde autossustentável 
e descarta qualquer pos-
sibilidade de privatização. 
“Não aceito falar em priva-
tização”, disse.

Segundo ele, depois do 
MPGO, o pedido de ajuda 

se estenderá ao Tribunal de 
Contas. “Vamos, com a ajuda 
destes órgãos de controle 
externo, fazer um plano de 
ação para que o servidor 
não tenha problema com 
a suspensão dos serviços”. 
Ele afirma que o problema 
do IMAS é crônico, vem 
de outras administrações, 
mas que é dada a hora de 
dar uma solução, inclusive 
com a contratação de uma 
auditoria externa. “É o nos-
so dever de casa”.

“Não aceito falar em privatização”, diz secretário de Governo sobre o IMAS“Não aceito falar em privatização”, diz secretário de Governo sobre o IMAS



O cenário político goia-
no permanece com 
uma certa instabili-

dade pelas mudanças partidá-
rias que os pré-candidatos às 
eleições deste ano farão. A cha-
mada “janela partidária” acon-
tece em todo ano eleitoral e 
trata-se de um prazo de 30 dias 
para que os parlamentares que 
estejam em seu último ano de 
mandato e que serão candida-
tos, possam mudar de partido 
sem perder o mandato

Esse período abre seis me-
ses antes do pleito, ou seja, de 
3 de março a 1º de abril deste 
ano deputados federais e es-
taduais podem procurar um 
novo rumo e continuar com 
seus cargos. Isso acontece 
porque, de acordo com o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
o mandato pertence ao parti-
do e não ao candidato eleito 
(no caso de eleições propor-
cionais). A mudança de parti-
do não se aplica aos prefeitos, 
governadores e presidente.

Entretanto há algumas 
exceções nas quais os par-
lamentares podem sair dos 
partidos sem perder o man-
dato, mesmo estando fora 
da janela partidária, são elas: 

mudança ou desvio do pro-
grama partidário e grave dis-
criminação política pessoal.

Segundo Diana Fiedler, 
advogada eleitoralista e pre-
sidente da Comissão de Direi-
to Político e Eleitoral da OAB/
Aparecida de Goiânia, a fusão 
eleitoral, até pouco tempo 
atrás, era um desses casos. 
“A fusão partidária é um fato 
que difere do conceito de ja-
nela partidária”, diz.

Ela explica que, segundo a 
Lei dos Partidos Políticos (nº 
9.096/95), no artigo 22-A, 
“Não se considera mais como 
justa causa a fusão ou incor-

poração de partidos políticos. 
Por exemplo, o parlamentar 
eleito do Partido Social Libe-
ral ou Democratas que queira 
desligar-se do recém nascido 
União Brasil, deve aguardar o 
período da janela partidária 
ou obter a anuência do par-
tido, ressalvadas as outras 
hipóteses de justa causa es-
tabelecidas em lei”, afirma.

E OS VEREADORES?
Muitos vereadores já se 

colocam como pré-candida-
tos a deputados. Nesses ca-
sos, a advogada, explica que 
os parlamentares que pre-

tendem disputar uma cadeira 
na Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) ou na Câmara 
dos Deputados, “Poderão se 
valer da anuência do partido, 
se assim lhes for concedida, 
para se desligarem dele, além 
das outras justas causas esta-
belecidas em lei”, diz.

Diana afirma ainda que, 
em todos os casos, “Não se 
computa, em nenhuma pos-
sibilidade, a migração de par-
tido para fins de distribuição 
de recursos do fundo parti-
dário ou de outros fundos 
públicos e de acesso gratuito 
ao rádio e à televisão”, diz.

Na manhã desta quinta-
-feira (17) o governo de Goiás 
e o Banco do Brasil firmaram 
um protocolo de intenções 
com o objetivo de desenvol-
ver ações conjuntas para for-
talecer e expandir a cadeia 
produtiva da mandioca e da 
agricultura familiar no estado.

A assinatura aconteceu 
durante a inauguração do 
novo Centro de Tecnologia 
e Capacitação (Centrer), da 
Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural e 
Pesquisa Agropecuária (Ema-
ter). “A vocação do Banco 
do Brasil é alavancar o setor 
rural. Então, é uma parceria 

fundamental”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado.

O governador aposta na 
soma de esforços como uma es-
tratégia capaz de melhorar ain-
da mais o agro, setor em que o 
país é referência internacional.

“Se levarmos a tecnologia, 
a ciência e o desenvolvimento 
do bioinsumo para o campo, 

vamos diminuir o custo do pro-
dutor”, citou, como exemplo.

Já o presidente do Banco 
do Brasil, Fausto Ribeiro, afir-
mou que boa parte dos inves-
timentos que o banco destina 
para o agronegócio brasileiro 
vem para Goiás. “Confiamos e 
apoiamos o Estado e os em-
presários da região”, disse

Reprodução

Janela partidária: Janela partidária: 
você sabe o que significa?você sabe o que significa?

O pré-candidato ao Palá-
cio do Planalto pelo PT, ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, vem flertando com 
Gilberto Kassab, dirigente 
nacional do PSD, em busca 
de apoio ainda no primeiro 
turno das eleições de 2022. 
O Partido dos Trabalhado-
res pode, inclusive, abrir 
mão de candidatura pró-
pria ao governo da Bahia, 
dando abertura para o pos-
sível aliado. Vale lembrar 
que os baianos têm gover-
nos petistas há 16 anos.
Já a realidade de Goiás é 
outra e o namoro entre as 
siglas parece difícil, pelo 
menos por enquanto.
Ainda que Lula e Kassab se 
acertem e a aliança entre os 
dois partidos saia no cená-
rio nacional, Vilmar diz acre-
ditar que Kassab deve libe-
rar os diretórios regionais 
para apoiarem quem bem 
entenderem. Ainda assim, 
admite que teve uma “boa 
conversa”, no fim do ano 
passado, com o pré-can-
didato ao governo goiano 
pelo PT, o ex-reitor da PUC 
Goiás Wolmir Amado. Vil-
mar tem falado com outros 
nomes do partido, como o 
deputado estadual Antônio 
Gomide e o deputado fede-
ral Rubens Otoni. 

E O QUE DIZ O PT?
Katia Maria, presidente 
do PT em Goiás, vê o PSD 
como uma das forças pro-
gressistas com as quais é 
importante que o PT dia-
logue para derrubar os 
atuais governos brasileiro 

e goiano. Segundo Katia 
Maria, se for confirmada a 
já avançada federação en-
tre PT, PCdoB, PV e PSB, a 
decisão de inclusão do PSD 
seria tomada em conjunto 
entre todas as siglas.
“O momento político que vi-
vemos – de tanto conserva-
dorismo, autoritarismo, com 
algumas características mui-
to fortes de fascismo, povo 
passando fome, desempre-
go lá em cima – requer que 
lideranças políticas tenham 
abertura para o diálogo. Au-
tomaticamente, cada estado 
tem sua realidade, alguns 
avançam mais, outros menos 
[na conversa], mas a gente 
tem tido abertura para dialo-
gar com todas as lideranças 
do estado de Goiás”, explica 
a presidente regional do PT.

OUTROS FLERTES
Ainda que Lula (PT) e Kas-
sab (PSD) se aproximem, 
Vilmar Rocha (PSD) insiste 
que a intenção é lançar can-
didato próprio. E as conver-
sas em nível nacional confir-
mam. Vilmar admite que a 
pré-candidatura de Rodrigo 
Pacheco, presidente do Se-
nado, provavelmente não 
vingará, “como tudo indica”. 
Por outro lado, o governa-
dor do Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, atualmente 
no PSDB, tem conversas 
avançadas para se filiar ao 
PSD e se lançar como pré-
-candidato à presidência. 
Ele perdeu as prévias para 
o atual governador de São 
Paulo e também pré-candi-
dato, João Doria (PSDB).

Governo de Goiás expande cadeia produtiva de mandiocaGoverno de Goiás expande cadeia produtiva de mandioca
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A Oi mudou de mãos. A 
empresa foi vendida 
por R$ 16,5 bilhões 

para outras três gigantes com 
atuação no mercado de tele-
fonia nacional: a Vivo, TIM e 
Claro. A operadora passava 
por problemas há algum tem-
po e chegou a ser a que mais 
perdeu clientes para as rivais 
no ano passado nas catego-
rias móvel e fixo, de acordo 
com a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

Os antigos 42 milhões de 
clientes da Oi – correspon-
dentes a 16% da fatia do 
mercado brasileiro – agora 
devem se atentar às mudan-
ças. Os números com DDD 62 
ficaram com a TIM, que rece-
beu 14,5 milhões de clientes 
e passa a ter 56,5 milhões de 
consumidores.

A principal mudança está 
ligada aos preços cobrados 
pelos serviços. A Anatel e o 
Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade), 
que acompanhou a venda, 
não esclareceram o assunto 
e sinalizam que pode ocorrer 
aumento das tarifas. Os pla-
nos também serão alterados, 
mas por outros semelhantes 

aos contratados pelos usuá-
rios com a Oi.

A transação serve para co-
laborar com o processo de 
recuperação judicial da OI 
e está sendo acompanhada 
pela Anatel. A autarquia es-
tabeleceu algumas medidas 
para que a alteração não 
cause muitos transtornos. 
Confira o que muda:

PLANO
A TIM deve apresentar 

plano de transferência dos 
números de celular da Oi e 
garantir direito de escolha 
de planos de serviços iguais 
ou semelhantes aos contra-
tados com a antiga empresa. 
De acordo com o superinten-
dente do Procon Goiás, Alex 
Vaz, a nova operadora, no 

caso a Tim, deve respeitar os 
prazos contratuais até o fim 
da vigência dos planos

PORTABILIDADE
A nova operadora precisa 

adotar um plano de comuni-
cação contendo um crono-
grama que inclua o processo 
de migração dos número da 
Oi. A TIM também deve ga-

rantir o direito de portabilida-
de a qualquer momento para 
os usuários insatisfeitos com 
a alteração. “O consumidor 
deve avaliar a qualidade da 
cobertura de sinal telefôni-
co e de internet para fazer a 
sua escolha. A migração dos 
planos de telefonia só pode 
ocorrer após a autorização do 
cliente”, alerta o Procon Goiás.

FIDELIDADE
A fidelidade foi extinta 

para clientes do móvel ou que 
incluíam essa categoria no pa-
cote para facilitar a migração 
para outras telefonias sem 
custo para os consumidores.

TARIFAS
A TIM pode reajustar os 

preços da Oi, considerando 
que o congelamento de valo-
res por um período específico 
de tempo não está claro nas 
transações da Anatel e Cade. O 
Procon sugere que os clientes 
fiquem atentos à fatura e caso 
identifiquem qualquer cobran-
ça indevida ou taxa extra, en-
trem em contato com a empre-
sa para registrar a reclamação.

INFORMAÇÕES
Canais de comunicação 

devem ser disponibilizados 
para tirar dúvidas do con-
sumidor sobre a migração. 
O Procon Goiás informa 
que o consumidor deve 
ser informado por meio de 
mensagens SMS ou liga-
ções sobre a mudança que 
ocorrerá no prazo de 12 
meses. A TIM precisa aten-
der à legislação e respeitar 
o direito à privacidade dos 
dados dos clientes.

Divulgação

Subiu para 117 o número de 
mortos em decorrência das fortes 
chuvas que atingiram a cidade 
de Petrópolis, na região serrana 
do Rio de Janeiro. A Defesa Civil 
estadual segue com as buscas na 
região. A Polícia Civil recebeu 134 
registros de desaparecimentos 
até esta quinta-feira (17).

Ainda segundo informou 
a Secretaria de Defesa Civil, 

também foram contabili-
zados 323 deslizamentos e 
399 ocorrências. O município 
segue em estágio de crise 
e a prefeitura pede que po-
pulação evite sair de casa. A 
previsão do tempo para esta 
quinta-feira indica a possibili-
dade de novas tempestades.

Na última terça-feira, 
em apenas seis horas cho-
veu 260 milímetros. O 
acumulado foi maior do 

que todo o esperado para 
o mês de fevereiro. Com 
o acúmulo de lama e lixo 
arrastado pelas águas, vá-
rios pontos do Centro es-
tão com vias obstruídas. A 
orientação é que pessoas 
de outras regiões evitem 
a cidade. As aulas na rede 
pública foram suspensas.

Para atender as pessoas 
que vivem em áreas de risco 
e tiveram que deixar suas ca-

sas, foram abertos pontos de 
apoio. Até a madrugada des-
ta quinta, 705 pessoas pre-
cisaram ser encaminhadas 
para os 33 pontos montados 
em escolas da rede pública.

Nesses locais, a popu-
lação recebe o suporte de 
assistentes sociais, profis-
sionais de saúde, educação, 
agentes comunitários, além 
da própria Defesa Civil.

Até o momento, na lo-

calidade conhecida como 
Morro da Oficina, no Alto da 
Serra, é estimado que 40 
casas estejam soterradas. 
Os resgates estão concen-
trados na região. Também 
há registros de estragos em 
outras regiões como 24 de 
Maio, Caxambu, Sargento 
Boening, Moinho Preto, 
Vila Felipe, Vila Militar e as 
ruas Uruguai, Washington 
Luiz e Coronel Veiga.

VERBAS
O governador do Rio de 

Janeiro sancionou nesta 
quinta-feira (17) o proje-
to de lei que aprovou, na 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), uma doação de R$ 
30 milhões para que a ci-
dade de Petrópolis. Com 
isto, as destinações finan-
ceiras dos legislativos che-
gam a R$ 79 milhões.

O que muda para os clientes com a venda da OI?O que muda para os clientes com a venda da OI?
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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 
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 + 
3-4848 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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
miwhatsapp: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 
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 
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-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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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
-------------------------------
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
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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 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
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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

-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
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

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 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
gramado 132mil jóia imó-
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
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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, 
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

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, 
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, 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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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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A turnê “Festival das Pa-
troas“, projeto que envolvia 
a parceria da dupla Maiara e 
Maraisa com a cantora Marí-
lia Mendonça, foi cancelada 
nesta quinta-feira (17) por 
meio de um comunicado 
oficial da Live Nation Brasil 
e Workshow. O shows que 
começariam em março e se 
estenderiam até abril deste 
ano foram suspensos devi-
do ao falecimento de Ma-
rília Mendonça, vítima de 
um acidente de avião em 
novembro do ano passado.

A turnê previa passar por 
cidades como Rio de Janeiro, 
São Paulo, Belo Horizonte e 
Brasília. Segundo o comuni-
cado, todos que compraram 
as apresentações serão re-
embolsados do valor dos in-

gressos. O reembolso deverá 
ser solicitado por meio do 
site oficial da Eventim Brasil.

“Ainda há muito a se resol-
ver sobre tudo que envolve 
Marília Mendonça. Maiara 
e Maraisa por sua vez, ainda 
nutrem o desejo de um dia 
poderem realizar o sonho que 
construíram com a amiga”, diz 
trecho do comunicado.

PROJETO
“Claro que agora envolve 

muitas questões que preci-
sam ser avaliadas e não po-
demos responder sozinhas 
por isso. No que depender 
de Maiara e Maraisa, essa 
turnê vai acontecer. Tudo 
que combinamos com ela 
em vida, nós vamos cum-
prir”, disse a dupla na época.

Uma das principais 
animações do ano 
passado foi “Encanto”. 

Disponível na plataforma Dis-
ney+, o filme tem vozes como 
as de Stephanie Beatriz, de 
“Brooklyn Nine-Nine”, e Diane 
Guerrero, de “Orange Is The 
New Black”. Na temporada de 
premiações, a obra é a mais 
cotada para faturar a estatueta 
de Melhor Animação no Oscar 
de 2022. Por que esse favoritis-
mo? O que o longa-metragem 
possui de tão especial?

“Encanto” conta a histó-
ria da família Madrigal. Cada 
um dos membros possui um 
dom especial, que vão desde 
super força até a capacidade 
de escutar sons distantes. 
Inexplicavelmente, a jovem 
Maribel não recebe nenhum 
poder, e eventualmente 
aquilo vai abalando a ma-
gia do vilarejo, em especial 
a casa na qual os Madrigal 
habitam. Com isso, Maribel 
recebe a incumbência de 
resolver tal catástrofe, para 
enfim provar a todos o quão 
digna ela pode ser.

É um filme de muitos mé-
ritos, apesar de ter um ter-
ceiro ato consideravelmente 

apressado. De qualquer for-
ma, é sem dúvidas uma das 
grandes animações lançadas 
em 2021. Vamos dividir as 
suas qualidades por partes.

A TRILHA SONORA
Lin-Manuel Miranda, um 

dos maiores cineastas de 
musicais da atualidade, foi 
o responsável por escrever 
as canções de “Encanto”. O 
álbum original tem composi-
ção de Germaine Franco, de 
“Viva – A Vida é Uma Festa”. 
Como de costume em diver-
sas animações da Disney, 
“Encanto” é movida pelas 

músicas, que acompanham 
a trajetória dos persona-
gens. Além de serem ótimas 
canções, elas ditam perfeita-
mente o ritmo da narrativa.

No primeiro ato, “The 
Family Madrigal” ganha a 
incumbência de apresentar 
aquele universo fantástico 
para o espectador. A letra 
e o ritmo nos deixam de-
vidamente preparados e 
engajados naquele cenário, 
aumentando a força da ex-
periência cinematográfica. 
“We Don’t Talk About Bruno” 
atualmente está liderando 
as paradas da Billboard pela 

terceira semana consecutiva. 
Pela primeira vez na história, 
uma música de um filme da 
Disney ficou no primeiro lu-
gar das paradas dos EUA por 
mais de uma semana.

Todas as músicas, sem 
exceção, completam o filme. 
“Surface Pressure” toca em 
um tema forte e delicado, tal 
como a mensagem que de-
seja passar. “Dos Oruguitas” 
é bela, e não à toa recebeu 
indicação para Melhor Can-
ção Original no Oscar. Por-
tanto, é inegável que a trilha 
sonora é peça-chave na tra-
jetória de “Encanto”.

Por que “Encanto” é o favorito para Por que “Encanto” é o favorito para 
vencer Melhor Animação no Oscar?vencer Melhor Animação no Oscar?

Sem Marília Mendonça, Sem Marília Mendonça, 
Maiara e Maraisa cancelam Maiara e Maraisa cancelam 
a turnê “As Patroas”a turnê “As Patroas”

LUIZ F. MENDES
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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

-------------------------------
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
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

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 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
gramado 132mil jóia imó-
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
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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, 
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

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, 
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, 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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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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