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Prefeitura retoma em janeiro obras 
da rede de drenagem na Av. Goiás
A Prefeitura de Goiânia informou que retoma em janeiro as obras da rede de drenagem na Avenida Goiás, no centro da capital. 
Segundo a gestão municipal, foi atendido um pedido dos lojistas da região para suspender os trabalhos nesta reta final do ano. p2
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Economia fecha ano com crescimento 
no ritmo mais forte desde início da crise
A economia brasileira deverá ter o melhor fim de ano desde o 
início da recessão, em 2014, e deve começar 2020 aquecida. p8
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Prefeitura retoma em janeiro obras 
da rede de drenagem na Av. Goiás

A Prefeitura de Goiânia 
informou que retoma 
em janeiro as obras da 

rede de drenagem na Avenida 
Goiás, no centro da capital. 
Segundo a gestão municipal, 
foi atendido um pedido dos 
lojistas da região para suspen-
der os trabalhos nesta reta 
final do ano, devido ao movi-
mento às vésperas do Natal. 

Na última sexta-feira 
(20/12), uma etapa da obra 
foi concluída e o trânsito libe-
rado entre a Rua 5 e a Avenida 
Anhanguera. No entanto, o 

tráfego para ônibus e veículos 
pesados continua proibido.

Iniciado no dia 9 de julho, 
o projeto já está 95% conclu-
ído, entre as Avenidas Inde-
pendência e Anhanguera, no 
sentido Norte-Sul. Segundo 
a prefeitura, no início de ja-
neiro as obras serão retoma-
das com a execução da ter-
ceira etapa, entre a Avenida 
Anhanguera e a Praça Cívica.

 
Sobre a obra
A rede de drenagem com-

pleta tem 2,6 km e vai da 

Praça Cívica ao Setor Norte 
Ferroviário. É parte inte-
grante do complexo do BRT 
e conta com orçamento na 
ordem de R$ 7,8 milhões. 
A construção teve início em 
maio e, por ser o trecho 
mais complexo, começou 
pela Rua 4, no Setor Norte 
Ferroviário. De lá, seguiu 
pela Avenida Oeste, no Setor 
Marechal Rondon, Avenida 
Goiás, onde cruza a Avenida 
Independência, para chegar 
até a Praça Cívica. O prazo 
para conclusão total da obra 

é agosto de 2020.
Durante as obras da rede 

de águas pluviais, a Avenida 
Goiás vem sendo requalifica-
da e preparada para a opera-
ção do BRT, com a construção 
das estações de embarque 
e desembarque de passa-
geiros, implantação de pavi-
mentos rígidos e flexíveis e 
a completa revitalização da 
sinalização de trânsito – hori-
zontal, vertical e semafórica, 
com semáforos inteligentes.

As calçadas estão sendo rea-
dequadas, conforme as normas 

de acessibilidade e arborizadas, 
com a troca das espécies que 
estiverem condenadas. A ilu-
minação em conjunto LED será 
adotada em toda a via.

O orçamento para a exe-
cução das obras nesse tre-
cho da Goiás até a Praça 
Cívica é de R$ 40,575 mi-
lhões, sendo: Drenagem: R$ 
7,775 milhões; Pavimento 
Rígido: R$ 17,194 milhões; 
Pavimento Flexível: R$ 3,468 
milhões; Obras complemen-
tares: R$ 10,178 milhões; e 
Estações: R$ 1,960 milhões.

Reprodução

Para Supremo, 
indulto é 
prerrogativa 
do presidente 
da República

A validade dos benefí-
cios que o presidente da 
República pode conce-
der ao indultar pessoas 
condenadas foi definida 
em maio deste ano pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Na ocasião, por 7 
votos a 4, a Corte enten-
deu que cabe ao presi-
dente da República, den-
tro das hipóteses legais, 
decretar o indulto de 
Natal, que não pode ser 
revisado pelo Judiciário.

A questão voltou à 
tona nesta semana, após 
o presidente Jair Bolso-
naro assinar o decreto 
que perdoa a condena-
ção de agentes de segu-
rança pública condena-
dos por crimes culposos 
(sem intenção).

O perdão de conde-
nações está previsto no 
Artigo 84, inciso XII, da 
Constituição. Pela norma, 
compete exclusivamente 
ao presidente da Repú-
blica “conceder indulto 
e comutar penas, com 
audiência, se necessário, 
dos órgãos instituídos em 
lei”. No entanto, a ampli-
tude dos benefícios que 
podem ser concedidos foi 
contestada no Supremo 
pela ex-procuradora-ge-
ral da República Raquel 
Dodge, que questionou 
o decreto natalino do 
ex-presidente Michel Te-
mer, editado em 2017.

Durante o julgamento 
no STF, prevaleceu o voto 
do ministro Alexandre 
de Moraes, que se ma-
nifestou a favor da von-
tade do presidente para 
estabelecer quem deve 
ser beneficiado pelo in-
dulto natalino. No en-
tendimento de Moraes, 
se o decreto foi editado 
dentro dos parâmetros 
legais, mesmo que não 
se concorde com os mo-
tivos, a Justiça não pode 
mudar as regras.

“O ato está vinculado 
aos ditames constitu-
cionais, mas não pode 
o subjetivismo do chefe 
do Poder Executivo ser 
trocado pelo subjetivis-
mo do Poder Judiciário”, 
disse Moraes.

Corpo achado na Chapada 
dos Veadeiros é de turista 
desaparecido, diz perícia

Mega da Virada tem prêmio 
estimado em R$ 300 milhões

Impressões digitais confirma-
ram nesta quarta-feira (25/12) 
que o corpo encontrado pelos 
bombeiros na Chapada dos Ve-
adeiros é do turista Jacob Vilar 
Santana. O homem, de 31 anos, 
desapareceu no último dia 1º, 
quando passeava pela região e foi 
atingido por uma cabeça d’água. 

O corpo foi encontrado 

na segunda-feira (23/12), du-
rante trabalho de buscas que 
envolveu bombeiros militares 
de Goiás e do Distrito Federal. 
Na ocasião não foi possível 
realizar o reconhecimento de-
vido ao avançado estado de 
decomposição. A perícia ficou 
sob responsabilidade do Insti-
tuto Médico Legal (IML). 

Quem sonha em co-
meçar 2020 milionário 
pode tentar a sorte com a 
Mega da Virada. Este ano, 
a expectativa é de que o 
prêmio ultrapasse os R$ 
300 milhões. O sorteio 
será realizado no dia 31 e 
as apostas serão encerra-
das às 18h do mesmo dia.

Ao contrário dos sor-

teios anteriores, a Mega da 
Virada não acumula. Pelas re-
gras do concurso, se ninguém 
fizer as seis dezenas, o prêmio 
é pago aos acertadores da qui-
na. Em 2018, 52 apostadores 
que fizeram a quina dividiram 
pouco mais de R$ 302 milhões.

A aposta simples cus-
ta R$ 4,50, mas quem fizer 
essa opção, segundo a Cai-

xa, tem uma chance em 50 
milhões de acertar as seis 
dezenas premiadas. Já os 
apostadores que puderem 
investir mais em um bilhete, 
aumentam muito as chances 
. A aposta de oito números, 
por exemplo, custa R$ 126, 
e as chances passam a ser 
de uma em 1,787 milhão de 
apostas. (Agência Brasil)
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Bolsonaro sanciona 
projeto anticrime 
aprovado pelo Congresso

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou o 
projeto lei conheci-

do como pacote anticrime. 
O despacho foi publicado na 
noite do dai 24, em edição ex-
tra do Diário Oficial da União. 
Houve 25 vetos à matéria 
aprovada pelo Congresso.

O pacote reúne parte da 

proposta apresentada no início 
deste ano pelo ministro da Jus-
tiça e Segurança Pública, Sergio 
Moro, e trechos do texto elabo-
rado pela comissão de juristas 
coordenada pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes.

Entre os pontos que fo-
ram vetados estão o aumen-

to de pena para condenados 
por crimes contra a honra 
cometidos pela internet, o 
aumento de pena para ho-
micídios cometidos com 
arma de fogo de uso restrito, 
que poderia envolver agen-
tes da segurança pública.

Foi mantido o texto princi-
pal sobre o chamado juiz de 

garantia. Com a medida, apro-
vada pelo Congresso, o magis-
trado que cuida do processo 
criminal não serâ responsável 
pela sentença do caso.

Todos os vetos foram 
justificados em mensagem 
encaminhada ao Senado. As 
razões também foram publi-
cadas no Diário Oficial.

Reprodução

Reprodução

Graças a Marconi, 80% 
das cidades goianas mais 
que dobraram PIB, diz Darrot 

Presidente do PSDB Goiás, 
Jânio Darrot comentou nesta 
quarta-feira (25/12) os dados 
divulgados pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) sobre o Produto Interno 
Bruto (PIB) dos municípios bra-
sileiros. De acordo com o IBGE, 
em Goiás, quase 80% dos 246 
municípios mais que dobraram 
seus PIBs nos últimos dez anos.

Para Darrot, o índice corro-
bora os números apurados pelo 
Instituto Mauro Borges (IMB) e 
são uma “resposta contunden-
te” à hipótese de que o desen-
volvimento econômico e social 
experimentado nas últimas dé-
cadas no Estado são “peças de 
propaganda de televisão”.

“O Brasil enfrentou nos últi-
mos cinco anos a pior recessão 
econômica de toda sua histó-
ria. Em Goiás, todavia, graças a 
Marconi, 80% dos municípios 
mais que dobraram seus PIBs 
nos últimos dez anos”, lembrou 
o presidente do PSDB. “Esse le-
gado ninguém pode apagar ou 
creditar a qualquer outro fator 
que não sejam os governos efi-
cientes do PSDB, com Marconi 
e José Eliton”, destacou.

Para Darrot, os números do 
IBGE são “informações incontes-
táveis”. “Contra fatos não há ar-
gumentos. Afirmações infelizes  
e levianas tentam desconstruir 
o fato que que Goiás avançou 
em números muito acima da 
média nacional não são capa-
zes de distorcer a realidade.”

Darrot lembra que, por 
meio de incentivos fiscais, o 
PIB de Goiás cresceu acima 
da média nacional, “saltando 
de R$ 17 bilhões anuais em 
1999 para mais de R$ 200 bi-
lhões, ano passado.”

 
Dívidas do Estado
Jânio Darrot classificou de 

“falaciosos” os números da dí-
vida do Estado, apresentados 
pelo atual governo. “A relação 
dívida versus receita de Goiás 
no final dos governos do PSDB 
era uma das mais baixas da 
história - menos de 0,90% da 
receita pra quitação de nossa 
dívida”, informa. “Diferen-
temente de 1999, quando o 
PSDB, por meio do ex-governa-
dor Marconi Perillo assumiu a 
gestão estadual , em que eram 
necessárias quatro receitas pra 
quitação de nossa dívida.”

Para o presidente do PSDB 
Goiás, o atual governo tenta 
mostrar uma herança diferente 
da que recebeu, “forjando nú-
meros, acusando sem provas 

e principalmente tentando 
aderir a um programa de 
regime de recuperação fiscal 
que não se enquadra nos pa-
râmetros do governo federal 
porque nossa situação fiscal 
e financeira é bem melhor 
do que a grande maioria dos 
estados brasileiros.”

 
Governo Marconi
De acordo com o pre-

sidente estadual do PSDB, 
Goiás seguiu crescendo, 
mesmo diante da depres-
são econômica que se aba-
teu sobre o Brasil, porque o 
então governador Marconi 
Perillo fez os ajustes  neces-
sários. Medidas que, segun-
do Darrot, “vacinaram Goiás 
contra a crise.”

“Marconi reduziu secre-
tarias e fez cortes de gas-
tos, mas com um detalhe: 
não culpou ninguém pela 
crise, não massacrou, nem 
perseguiu o funcionalismo 
público” , setor que, segun-
do Darrot, teve participação 
importante na construção 
do Estado que temos hoje. 

“De  1999 pra cá Goiás se 
transformou em um Estado 
moderno , industrializado 
, com os melhores e mais 
abrangentes programas so-
ciais do país, como o Bolsa 
Universitária, Renda Cidadã, 
Cheque Moradia e tantos 
outros”, lembrou Darrot. 
“Programas copiados pelo 
governo federal e por vários 
estados do país”, frisou.

Jânio destacou ainda 
que Goiás possui uma das 
melhores saúdes públicas 
do país com hospitais públi-
cos do porte do Hugol, Crer 
, HDT e HGG e uma rede de 
proteção social que ajudou 
a transformar o Estado.

“Entregamos ao atual 
governo uma infraestru-
tura rodoviária que é refe-
rência no país. Na área de 
saneamento, construímos 
estações de tratamento de 
esgoto, universalizamos o 
fornecimento de água tra-
tada em dezenas de municí-
pios”, enumera.

“Na Educação, ficamos 
em primeiro lugar no Ideb 
(Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica) em 
2013 e em 2018. Portanto, 
o Estado de Goiás que mos-
trávamos na televisão é 
exatamente o que os goia-
nos até 2018 tinham orgu-
lho de ver”, finaliza.
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Cine Cultura exibe Mostra 
Fassbinder de 26 a 28 de dezembro
O Cine Cultura encer-

ra o ano de 2019 
com uma mostra 

dedicada ao cineasta Rainer 
Werner Fassbinder, que será 
exibida entre os dias 26 a 28 
de dezembro. A iniciativa é 
uma parceria entre o Cine 
Cultura, o Goethe-Institut e 
a Embaixada da República 
Federal da Alemanha. A en-
trada é gratuita.

Em três dias de mostra, o 
público poderá conferir clás-
sicos que compõem a filmo-
grafia do cineasta alemão. 
Autor prolífico, Fassbinder 
dirigiu mais de 40 filmes em 
apenas 16 anos. A Mostra 
Fassbinder -Amor e Amargu-
ra traz nove destas obras.

Um dos maiores nomes 
do cinema alemão, Rainer 
Werner Fassbinder morreu 
no dia 10 de junho de 1982. 
Dono de uma obra admirá-
vel, o diretor se tornou um 
dos maiores representan-
tes do Cinema Novo Ale-
mão. Seus filmes tiveram 
ampla repercussão por re-

tratarem contextos socio-
políticos importantes da 
história da Alemanha.

No fim da carreira, Fas-
sbinder realizou Lili Marle-
ne (1980), ambientado nos 

anos da guerra, e uma trilo-
gia – O casamento de Maria 
Braun (1979), Lola (1981) 

e O desespero de Veronika 
Voss (1982), este vencedor 
do Urso de Ouro no Festival 

de Berlim – obras tidas como 
crônicas audiovisuais da vida 
na Alemanha Ocidental.

Reprodução



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
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
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
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-
novo apenas R$35.300,00 
F: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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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 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$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------

UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
----------------------------- 
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
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 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 branca 
seminova 3.0 diesel automá-
tica 4x4 srv 7 lugares 20mil 
km R$173.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8220 -6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
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$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
-------------------------------

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
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 1 
vaga de garagem desco-
berta. Lazer completo. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro so-
cial, área de serviço, sacada, 
sala e 1 vaga de garagem. 
Completo em armários. 
Área de lazer completa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 

1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
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
-------------------------------
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com sa-
cada, banheiro social, 
circulação, cozinha e 
área de serviço. 2 vagas 
de garagem subsolo. Ar-
mários planejados. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
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
-------------------------------
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de es-
tar e jantar com sacada, 
banheiro social, circulação, 
cozinha e área de serviço. 2 
vagas de garagem subsolo. 
Armários planejados. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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 vagas 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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 vagas 
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
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, ba-
nheiro social, banheiro de 
empregada, área de serviço 
e 1 vaga de garagem. alu-
guel sem burocracia. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 1 
vaga de garagem desco-
berta. Lazer completo. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro so-
cial, área de serviço, sacada, 
sala e 1 vaga de garagem. 
Completo em armários. 
Área de lazer completa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

------------------------------- 
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 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, ba-
nheiro social, banheiro de 

empregada, área de serviço 
e 1 vaga de garagem. alu-
guel sem burocracia. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 vagas 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 

4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 1 
vaga de garagem desco-
berta. Lazer completo. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, ba-
nheiro social, banheiro de 

empregada, área de serviço 
e 1 vaga de garagem. alu-
guel sem burocracia. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 1 
vaga de garagem desco-
berta. Lazer completo. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, ba-
nheiro social, banheiro de 
empregada, área de serviço 
e 1 vaga de garagem. alu-
guel sem burocracia. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
3 suítes, 2 VG, lazer com-
pleto, 118 m2. .COD. 2360. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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 whatsapp. Boa comuni-
cação, prestatividade, expe-
riencia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por bom 
desempenho. ENVIAR CUR-
RICULUM por email: kassio-
perfumaria@hotmail.com



Diário Do EstaDo Goiânia, 26 de Dezembro de 2019 7



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 26 de Dezembro de 2019viral / negócios

Economia fecha ano com 
crescimento no ritmo mais 
forte desde início da crise

Com a ajuda da li-
beração dos recursos 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS), a economia bra-
sileira deverá ter o me-
lhor fim de ano desde o 
início da recessão, em 
2014, e deve começar 
2020 aquecida. Segundo 
bancos e consultorias 
ouvidos pelo ‘Estado’, 
o Produto Interno Bru-
to (PIB) poderá crescer 
neste último trimestre 
até 0,8% na comparação 
com os três meses ante-
riores. Desde o início da 
crise, esse número para 
o período variou entre 
-1,3% e 0,3%.

Se a atividade manti-
vesse esse ritmo do últi-
mo trimestre, ela avança-
ria 3% em um ano. Mas o 
normal é que apresente 
alguma desaceleração 
entre janeiro e março – 
ainda que, para o início 
de 2020, muitos econo-
mistas estejam otimistas.

O dado mais recente 
do mercado de trabalho 
corrobora essa visão de 
que a economia vem ga-
nhando tração. Na sema-
na passada, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divul-
gou que 99 mil vagas de 
emprego com carteira 
assinada foram criadas 
apenas em novembro. 
No acumulado do ano, 
são 948 mil.

“Uma taxa de 80 mil 
vagas de trabalho por 
mês é compatível com 
um PIB de 2,8%”, diz o 
economista Luka Bar-
bosa, do Itaú Unibanco. 
Ele lembra, porém, que 
não é possível estimar o 
ritmo de crescimento da 
atividade tendo a criação 
de postos de trabalho 

como único indicador. “Mas 
os dados de emprego indi-
cam que há, sim, um pro-
cesso de aceleração.”

 
Consumo
Os saques do FGTS são os 

principais responsáveis pelo 
impulso extra neste fim de 
ano. O Santander, por exem-
plo, que projeta uma alta de 
0,8% no PIB do último tri-
mestre, calcula que a meta-
de disso se deverá ao FGTS.

A liberação dos recursos 
tem impulsionado, princi-
palmente, o consumo das 
famílias, que, de acordo com 
dados do Instituto Brasileiro 
de Economia (Ibre/FGV), vai 
crescer 2,8% no quarto tri-
mestre na comparação com 
o mesmo período de 2018. 
No ano, deverá acumular 
alta de 2%. “Neste quarto 
trimestre, estamos no ápice 
do consumo, que mudou de 
direção. No início do ano, ele 
estava fraco”, diz a econo-
mista Silvia Matos, do Ibre.

A economista Alessan-
dra Ribeiro, sócia da Ten-
dências Consultoria, afir-
ma que, justamente por 
causa do efeito do FGTS, é 
preciso certa cautela com 
os indicadores econômicos 
do último trimestre. “Já vi-
mos que a economia deu 
uma inflada no governo de 
Michel Temer quando re-
cursos do FGTS foram libe-
rados. Mas também não dá 
para negar que os funda-
mentos econômicos agora 
apontam para um cenário 
melhor.” Para Alessandra, 
que prevê um PIB de 0,7% 
no quarto trimestre, o pri-
meiro trimestre do ano 
que vem ainda deverá se 
mostrar mais aquecido por 
causa do FGTS. Para o perí-
odo entre janeiro e março, 
a projeção da Tendências é 
de 0,4%.

Museus de Goiânia 
são opção de lazer 
no período de férias

Já pensou em fazer um 
passeio diferente du-
rante as férias? Pensan-

do em quem não pretende 
sair da capital, a dica da Pre-
feitura de Goiânia é visita 
aos museus. A gestão mu-
nicipal administra o Museu 
de Arte de Goiânia (MAG) e 
o Museu Frei Confaloni. Co-
nheça mais sobre eles:

 
MAG
Refúgio urbano, o MAG 

fica localizado dentro do 
Bosque dos Buritis, um dos 
marcos turísticos mais signi-
ficativos da capital. O museu 

traça uma linha do tempo 
dos aspectos culturais, so-
ciais e políticos de Goiás e, 
atualmente, apresenta a 
exposição do “Grupo GEN”, 
formado em Goiânia na dé-
cada de 1960 por jovens 
escritores e artistas interes-
sados em atualizar seus pro-
cessos de criação. 

A exposição fica em car-
taz até 31 de dezembro de 
2019 e excepcionalmente 
neste final de ano o MAG 
estará aberto todos os dias 
para visitação, exceto no dia 
25 dezembro. Nos pontos 
facultativos, sábados e do-

mingos, a mostra pode ser 
conferida das 08 às 18 ho-
ras. Nos outros dias (quinta 
e sexta-feira) a unidade fica 
aberta das 09 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas. 

 
Frei Confaloni
Outro local que merece 

a atenção da população é o 
Museu Frei Confaloni. Criado 
nesta gestão do prefeito Iris 
Rezende, o centro de cultu-
ra fica situado dentro da Es-
tação Ferroviária — que foi 
restaurada neste ano e que 
abriga painéis e peças do re-
ligioso, que é um importante 

nome do campo das artes 
plásticas que se formou no 
país nos anos 1950.

Atualmente, o museu 
apresenta a exposição “Ro-
naldo Manzi - O sonhador 
Categórico”. Aberta no últi-
mo 10, a mostra segue até 
o dia 12 de janeiro de 2020 
e confirma que o novo 
ponto de cultura cumpre 
com maestria a missão de 
promover a ocupação per-
manente do prédio da an-
tiga Estação Ferroviária. O 
local pode ser visitado de 
terça-feira a domingo, das 
08 às 18 horas.

Reprodução

Programa Saúde na Hora – É horário de atendimento ampliado 
nas Unidades de Saúde da Família – Benefício para mais 
de 855 mil pessoas

Caminho da Escola – É renovação da frota de veículos, oferecendo 
mais segurança e acessibilidade para chegar nas escolas – 
364 veículos escolares entregues

Programa Criança Feliz – É estimular o desenvolvimento das 
crianças a partir dos primeiros anos de vida – Mais de 24 mil 
crianças e gestantes benefi ciadas

MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil


