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Brasil terá safra recorde 
de grãos em 2020, diz IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 
2020 foi estimada em 246,7 milhões de toneladas, 2,2% acima da safra de 2019, com 5,3 milhões de toneladas a mais. p2
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para chega a 
Goiânia nesta 
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promove 
campanha p2
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gratuito p2

Governo de Goiás inicia plano de 
ação para revitalizar Rio Meia Ponte
Na ocasião, ficou definido um calendário para ações que visam 
recuperar a vegetação nativa em áreas prioritárias na localidade. p3
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Brasil terá safra recorde 
de grãos em 2020, diz IBGE

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatís-
tica (IBGE) informou 

nesta segunda-feira (11/2) 
que a produção de cereais, 
leguminosas e oleaginosas 
para 2020 foi estimada em 
246,7 milhões de toneladas, 
2,2% acima da safra de 2019, 
com 5,3 milhões de toneladas 
a mais. A pesquisa prevê que 
a safra brasileira deverá ser a 
maior da série histórica do ins-

tituto, iniciada em 1975.
Segundo o levantamento, 

a área a ser colhida é de 64,3 
milhões de hectares, 1,7% 
acima da de 2019 (mais 1,1 
milhão de hectares).

 
Principais produtos 
da safra recorde
A estimativa é de recorde 

na produção de soja e na sa-
fra de algodão, com aumen-
to de 8,7% para a soja, com 

123,3 milhões de toneladas, 
e de 1,6% para o algodão 
herbáceo (em caroço), com 
7 milhões de toneladas.

O arroz, o milho e a soja 
são os três principais produ-
tos, que, somados, represen-
taram 93,2% da estimativa 
da produção e responderam 
por 87,2% da área a ser co-
lhida. Em relação ao ano 
anterior, houve acréscimo 
de 1,3% na área do milho, 

de 2,4% na área da soja, de 
5,8% para a área do algodão 
herbáceo e queda de 2,5% 
na área de arroz.

É esperada uma queda de 
4,4% para o milho, com produ-
ção total de produção de 96,2 
milhões de toneladas (27 mi-
lhões de toneladas de milho na 
primeira safra e 69,1 milhões 
de toneladas na segunda).

Mato Grosso lidera como 
maior produtor nacional de 

grãos, com participação de 
27,1%, seguido pelo Paraná 
(15,8%), Rio Grande do Sul 
(14,2%), Goiás (9,9%), Mato 
Grosso do Sul (7,9%) e Minas 
Gerais (6%), que, somados, 
representaram 80,9% do total 
nacional. Com relação à parti-
cipação das regiões brasileiras, 
o Centro-Oeste tem 45,3%; o 
Sul, 32,6%; o Sudeste, 9,8%; 
o Nordeste, 8,2%; e o Norte, 
4,1%. (Agência Brasil)

Tony Oliveira/CNA

Unialfa 
oferece curso 
gratuito de 
matemática 
e português 
em Goiânia

A Faculdade Unialfa 
oferece vagas em cursos 
gratuitos de português 
e matemática. As inscri-
ções podem ser feitas até 
29 de fevereiro, na Cen-
tral de Atendimento (uni-
dade da Perimetral). As 
aulas serão realizadas aos 
sábados, cada uma com 
duração de duas horas. 
No total serão seis encon-
tros. O curso começa dia 
7 de março e segue até o 
dia 25 de abril. As vagas 
são limitadas.

De acordo com uma 
pesquisa da organização 
sem fins lucrativos “Todos 
pela Educação”, o apren-
dizado de matemática dos 
estudantes do 3º ano do 
ensino médio caiu 0,7% 
no Brasil nos últimos 10 
anos. Portanto, boa parte 
dos alunos que entram no 
ensino superior têm difi-
culdades na resolução de 
questões matemáticas, no 
uso do raciocínio lógico e 
até mesmo na compreen-
são de textos.

Na língua portugue-
sa o cenário é um pouco 
melhor, mas ainda insa-
tisfatório. Em uma déca-
da, o índice de aprendi-
zagem nesta área cresceu 
4,6% no país. Isso signifi-
ca que só 29,1% dos es-
tudantes do último ano 
do ensino médio haviam 
aprendido o que se con-
sidera adequado para a 
idade, sendo que 70,9% 
apresentavam ainda défi-
cit de ensino.

A Unialfa tem consci-
ência dessa problemática, 
por isso criou o Programa 
de Nivelamento, que tem 
como objetivo atender 
alunos ingressantes na 
instituição, que demons-
trem dificuldades em 
conteúdos básicos e ne-
cessários para a trajetória 
acadêmica, e a comunida-
de em geral.

Inscrições: até 29 de 
fevereiro; Local: Central 
de Atendimento - unida-
de Perimetral da Unialfa; 
Endereço: Av. Perimetral 
Norte, nº 4.129 – Vila João 
Vaz; Mais informações: 
(62) 3272-5130. Gratuito

Aplicativo de moto para passageiros 
chega a Goiânia nesta quinta

Hugol promove campanha de 
doação de sangue em Goiânia

Atuando, desde ano passa-
do, em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Recife, Salvador, Fortaleza, Tere-
sina e Manaus a Picap, respon-
sável pelo aplicativo de motos, 
chega à Goiânia, onde começa a 
operar a partir desta quinta-feira 
(13/2).  A empresa inicia na pró-
xima semana o cadastramento 
dos motociclistas interessados.

Neste primeiro momento, os 
motoristas ficarão com 100% do 
valor da corrida. Campo Grande 
(MS) também passará a contar 
com serviço da Picap. O app pre-

tende dobrar sua posição no Brasil 
este ano. A empresa anunciou re-
centemente que pretende inves-
tir, em 2020, US$ 5 milhões.

A Picap apresenta uma solução 
barata, rápida e ágil em relação aos 
graves problemas de mobilidade 
urbana existentes, principalmen-
te, nos grandes centros urbanos. 
Na prática, ela permite que o usu-
ário fuja dos congestionamentos 
e consiga otimizar o seu tempo 
no dia a dia. Não à toa, a Picap 
apresenta um crescimento mé-
dio de 200% ao mês.

Diante da diminuição 
das doações de sangue 
durante o período de 
férias e visando a neces-
sidade de se preparar 
para o período de carna-
val, o Hospital Estadual 
de Urgências da Região 
Noroeste de Goiânia Go-
vernador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol)  promo-
ve uma campanha para 
arrecadar os tipos sanguí-
neos: B positivo (B+), AB 

negativo (AB-) e, principal-
mente, O positivo (O+). As 
reservas da unidade se en-
contram em estado crítico.

Localizada na Região No-
roeste de Goiânia, na Avenida 
Anhanguera, 14.527, Setor 
Santos Dumont, a unidade de 
Coleta e Transfusão do Hugol 
tem capacidade para aten-
der a 100 doadores por dia 
e possui um horário especial 
de funcionamento: todas as 
semanas, de segunda a sexta-

-feira, das 7h às 18h30, e no 
sábado, das 7h às 12h, exceto 
em dias de feriados.

Os requisitos básicos para 
passar pela entrevista pré-
-doação são: estar saudável, 
ter peso acima de 50 quilos, 
apresentar documento com 
foto válido em todo o terri-
tório nacional e idade entre 
16 e 69 anos, sendo que an-
tes de completar 18 anos é 
necessária uma autorização 
dos pais ou responsáveis e, 
se acima de 60 anos, já ser 
um doador frequente. Quem 
tomou a vacina da febre 
amarela deve aguardar 30 
dias para ser doador.
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Governo de Goiás 
inicia plano de ação para 
revitalizar Rio Meia Ponte
O Governo de Goiás 

iniciou, na segunda-
-feira (10/2), o plano 

de ação para a Bacia do Rio 
Meia Ponte 2020  durante 
reunião entre as secretarias 
de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável (Se-
mad), Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa), Se-
gurança Pública (SSP), Dire-
toria-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP), Cultu-
ra (Secult), Goiás Turismo e 
Saneago. Na ocasião, ficou 
definido um calendário para 
ações que visam recuperar a 
vegetação nativa em áreas 
prioritárias na localidade.

A Semad prevê o plantio 
de 150 mil mudas em áreas 
estratégicas para a recarga 
dos afluentes do Rio Meia 
Ponte até o ponto de capta-
ção de água da Saneago, pró-
ximo a Goiânia. Os trabalhos 
devem contar com apoio das 
prefeituras, Emater, Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg), Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral (Senar) e universidades 
Federal e Estadual de Goiás.

O cronograma prevê 
ações no Alto Meia Ponte 
entre fevereiro e abril, com 
destaque para as comemo-
rações do mês das Águas, em 
março. O grupo intersetorial 
deve realizar atividades de 
implementação dos projetos 
de recomposição da vegeta-
ção nativa em 10 municípios, 
plantio de mudas, monitora-
mento das áreas tendo em 
vista recompor a vegetação 
nativa, práticas de conserva-
ção do solo e da água, ações 
de educação ambiental para 
uso racional da água e dias 
de campo, com palestras 

informativas sobre geren-
ciamento e boas práticas de 
gestão de barragens.

Segundo a titular da Se-
mad, Andréa Vulcanis, o plano 
é o início de uma rede inte-
grada em prol da revitalização 
da Bacia do Rio Meia Ponte. 
“O Governo de Goiás age em 
três frentes muito importan-
tes para o desenvolvimento 
sustentável da região. Em 
primeiro lugar, recuperar as 
áreas nativas trará uma maior 
recarga hídrica, o que influen-
cia diretamente no abasteci-
mento de água nos períodos 
de estiagem”, explica.

“Depois, temos a educa-
ção ambiental, que mostrará 
para produtores rurais e os 
cidadãos destes 10 muni-
cípios a importância de se 
preservar o meio ambiente e 
os impactos da degradação”, 
diz a secretária. “O que re-
sulta no terceiro ponto, que 
é a melhora na renda, na 
qualidade produtiva. Meio 

ambiente preservado e mais 
água disponível significam 
mais dinheiro, menos perda 
na indústria, no campo e na 
cidade”, destaca.

Segundo o presidente da 
Saneago, Ricardo Soavinski, 
a empresa apoia integral-
mente as ações previstas 
pelo plano. “A água que 
levamos para a população 
vem da natureza. Por isso, 
nosso compromisso é recu-
perar estas bacias e garantir 
o abastecimento de forma 
integral”, afirma.

O secretário de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Carlos de Souza Lima 
Neto, vê o plano como estra-
tégico para o agronegócio 
goiano. “Estamos juntos nes-
te projeto, contribuindo para 
ações que fortaleçam cada 
vez mais a produção de água 
no Estado de Goiás”, disse ele.

O diretor-geral de Ad-
ministração Penitenciária, 
coronel Wellington Urzêda, 

o gerente de Produção 
Agropecuária e Industrial da 
Superintendência de Rein-
tegração Social e Cidadania 
da unidade, Moacir Ferreira 
da Silva Júnior, presentes na 
reunião, discutiram a empre-
gabilidade de mão de obra 
carcerária nas atividades 
de revitalização da bacia do 
Meia Ponte, por meio do 
plantio de mudas de espé-
cies nativas.

O projeto prevê que os 
produtores rurais que se 
engajarem no processo de 
recuperação recebam capa-
citação e assistência técni-
ca. “Além disso, o produtor 
terá prioridade na análise 
do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e receberá as mudas 
para recuperar áreas de pre-
servação permanente, me-
diante termo de compromis-
so para apoio com insumos, 
mão de obra e manutenção 
dos plantios”, ressalta a se-
cretária.

Reprodução
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Guedes: reforma 
tributária vai tratar 
da redução do ICMS 
dos combustíveis

A convite do governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado, o 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, participou ontem 
do VIII Fórum de Governa-
dores, realizado em Brasília. 
Na pauta, a proposta de re-
dução do Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) de com-
bustíveis. Durante a reunião, 
Guedes destacou que Goiás, 
assim como os demais Esta-
dos da Federação, não tem 
condições de abrir mão da 
receita oriunda do ICMS.

Quando o assunto veio 
à tona na reunião, Caiado 
ligou para o ministro, que 
se dispôs a imediatamente 
dialogar com os governado-
res. No encontro, o ministro 
informou que, apesar das 
últimas semanas terem sido 
marcadas pelas declarações 
do presidente Jair Bolsonaro 
sobre a redução do ICMS so-
bre os combustíveis, o deba-
te será aprofundado dentro 
da reforma tributária e do 
Pacto Federativo. “Tudo isso 
tem que estar dentro da re-
forma tributária, vamos ter 
que analisar tudo. Estou aqui 
basicamente para dar uma 
mensagem de que vamos es-
tar juntos nisso, nós vamos 
trabalhar juntos”, assegurou 
o Paulo Guedes. 

Confiante na palavra do 
ministro, Ronaldo Caiado 
reconheceu que os Estados 
precisam ser parceiros da 
União para que a reforma 
tributária e o Pacto Federa-
tivo contemplem todas as 
demandas dos governos es-
taduais e municípios. “Uma 
reforma tributária não se faz 
de forma fatiada, ela faz na 
inteireza de uma discussão 
num todo, não é pinçar um 
assunto ou outro e querer 

levá-lo como sendo um 
sucesso”, e completou: 
“A Reforma vem com 
mecanismos, peso e 
contrapesos, equilíbrios 
de compensações num 
todo. É o que está sendo 
previsto hoje pela pro-
posta do Governo Federal 
e também do Congresso 
Nacional”. 

Caiado disse ainda que 
“quase a totalidade dos 
Estados não consegue 
sair da crise fiscal sem 
que haja uma parceria 
com a União, seja no Re-
gime de Recuperação Fis-
cal (RRF) ou dentro de um 
plano de estabilização, 
conhecido como Plano 
Mansueto”.

 
Fórum de 
Governadores
O primeiro encontro 

de 2020 teve como pau-
ta também a segurança 
pública; renovação do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb); Pla-
no Mais Brasil, também 
conhecido como Plano 
Mansueto; securitização; 
e distribuição de royalties 
do petróleo. 

O encontro foi coorde-
nado pelo governador do 
Distrito Fedetal, Ibaneis 
Rocha, com auxílio do co-
anfitrião Wilson Witzel, 
governador do Rio de Ja-
neiro. Ao lado de Ronaldo 
Caiado também partici-
param do encontro os 
secretários goianos Fábio 
Cammarota (Governa-
doria), Cristiane Schmidt 
(Economia) e Marcos Sil-
va (Comunicação).
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Nova vacina para coronavírus pode 
estar pronta em 18 meses, prevê OMS
O diretor-geral da Or-

ganização Mundial 
da Saúde (OMS), 

Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, disse nesta terça-
-feira, 11, que uma vacina 
contra o coronavírus pode 
ficar pronta em 18 meses, 
mas não deu detalhes so-
bre pesquisas clínicas.

“Precisamos fazer tudo o 
que podemos com as armas 
disponíveis hoje”, afirmou, 
em coletiva de imprensa em 
Genebra, na Suíça. Durante 
a coletiva, representantes da 
entidade revelaram um novo 
nome para a doença decor-
rente do vírus: covid-19.

“A nomeação previne o 
uso de outros nomes que 
podem ser imprecisos ou 
estigmatizantes. Também 
nos oferece um formato pa-
dronizado a ser usado em 
futuros surtos de coronaví-
rus”, explicou Ghebreyesus. 
(Agência Estado)

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
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 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656

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
-------------------------------
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 
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

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
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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

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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
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 do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Potrich Galeria seleciona 
nomes para mostra ‘40 Anos 
de Arte Contemporânea’

Fundada em 1980 e 
situada desde 1991 no 
Jardim Goiás, em Goiânia, 
a Potrich Galeria lançará 
nos próximos dias um edi-
tal para seleção da Mostra 
“40 Anos de Arte Contem-
porânea”. Cinco artistas 
serão selecionados para 
integrar a coletiva de ar-
tistas do acervo.  As inscri-
ções devem ser feitas en-
tre os dias 15 de fevereiro 
e 15 de março pelo site: 
potrichgaleria.com.  

A mostra tem como 
principal objetivo valori-
zar os artistas de nosso 
acervo e estimular jovens 
talentos que almejam es-
tar entre nomes da arte 
contemporânea que tra-
çaram sua trajetória com 
um currículo de premia-
ções e importantes mos-
tras de arte nacional e 
internacional.

 Em parceria com CEM 
- Centro Educacional Ma-
bel, estará acontecendo 
uma mostra dos traba-
lhos de seus alunos de 
Arte, inspirada nos artis-
tas do acervo da Galeria, 
para incentivar e esta-
belecer a comunicação 
entre professores, pais e 
a instituição de arte e as-
sim estimular uma nova 
possibilidade de merca-
do para futuros profis-

sionais da cultura.
Os artistas que integrarão 

a curadoria da mostra são: 
Siron Franco, Ana Maria Pa-
checo, A.Poteiro, Pitágoras, 
Marcelo Solá, Evandro Soa-
res e Sandro Gomide. Uma 
das maiores lojas conceito 
de design da Capital, a AZ 
Decor estará presente com 
um lounge de mobiliário as-
sinado para nossos convida-
dos e visitantes da mostra.

 
A galeria
A Potrich Galeria conta 

com um espaço de 700m² 
de área composta por salão 
de exposições (pé direito de 
3m), três amplos escritórios, 
depósitos para acervo, esta-
cionamento, garagens e jar-
dins internos e tem capaci-
dade de receber exposições 
e obras de grande porte.

A Potrich Galeria estabe-
lece o compromisso com a 
sociedade de divulgar, pro-
mover e valorizar o fazer ar-
tístico em mostras e eventos 
como bazares culturais, sho-
ws de música, dança e tea-
tro, palestras, oficinas e, mas 
principalmente as expressões 
contemporâneas como foto-
grafias, instalações, grafites, 
vídeo arte, happenings, arte 
cinética, design gráfico e ilus-
trações. Por isso também é 
referência de espaço institu-
cional de cultura no Estado.

Festival de Cinema 
da Diversidade recebe 
inscrições até 15 de abril

O Festival Internacio-
nal de Cinema da 
Diversidade Sexual 

e de Gênero de Goiás (Digo) 
está com as inscrições aber-
tas, por meio do site: digo-
festival.com.br. As inscrições 
são gratuitas e podem ser re-
alizadas até o dia 15 de abril. 
Serão aceitos curtas metra-
gens e longas metragens 
realizados a partir de 2018 
com a temática LGBTI+ (Lés-
bicas, Gays, Bisexuais, Trans-
gêneros, Intersexuais e mais 
representações de gênero).

Esse ano o festival vai 
ocorrer do dia 18 ao dia 24 
de junho no Cinema Lumière 
do Banana Shopping. O pro-
jeto conta com o apoio do 
Fundo de Arte e Cultura do 

Estado de Goiás. 
O Digo é um festival que 

tem por objetivo estimular e 
promover a conscientização 
do público, no que tange o 
respeito aos Direitos Huma-
nos voltado, especialmente, 
para a inclusão de gênero. O 
evento é pioneiro no centro-
-oeste brasileiro e mesmo 
com todas as adversidades se-
gue para a 5ª edição de peito 
aberto contra o preconceito 
e qualquer tipo de repressão. 
Mais de mil filmes de todo o 
mundo são esperados pela 
organização do festival esse 
ano. Eles passarão por análi-
se do júri técnico e no mês de 
junho, o público irá conhecer  
os selecionados para as Mos-
tras Competitivas. 

Os filmes selecionados 
irão concorrer em catego-
rias como: “Melhor Filme 
Internacional”, “Melhor Cur-
ta Internacional”, “Melhor 
Longa Nacional”, “Melhor 
Curta Nacional”, “Melhor 
Curta Goiano”, “Melhor Cur-
ta Escolhido pelo Público”, 
“Melhor roteiro”,  “Melhor 
Atuação” e “Melhor Diretor”. 
Tem ainda o Troféu Christian 
Petermann (para o filme des-
taque) e a Menção Especial 
(podendo ou não ser deter-
minada pelo júri). Além do 
troféu Digo, os vencedores 
do “Melhor Curta Nacional” 
e do “Centro-oeste” ganha-
rão bolsas de estudo de pro-
dução audiovisual na Acade-
mia Internacional de Cinema.

As inscrições pelo site do 
festival são gratuitas. É im-
portante que o produtor leia 
o regulamento antes, para 
saber dentre outras infor-
mações que o tema central 
do filme precisa abordar o 
universo LGBTI+. Os curtas 
precisam ter o tempo de até 
25 minutos, incluindo os cré-
ditos. A realização do filme 
precisa ser a partir de 2018 e 
não pode ter sido disponibi-
lizado na internet. Dúvidas? 
Envie um e-mail para: digo@
digofestival.com.br. 

Serviço: 5º Digo; Inscri-
ções: até o dia 15 de abril;; 
Onde fazer: digofestival.
com.br; Mais informações: 
digo@digofestival.com.br; 
Inscrições são gratuitas!
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