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Apesar de 2º caso confirmado, 
coronavírus não circula pelo País
A confirmação do segundo caso importado do novo coronavírus em São Paulo não muda o cenário nacional, segundo o Ministério da 
Saúde. “Não há mudança da situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro”. p2

Iris entrega 
material do 

projeto ‘Aula 
Digital’ hoje p2

Fica Itinerante 
abre agenda 
de 2020 p8

Janela parti-
dária começa 
na quinta p3

Cartão de crédito passa a usar 
cotação do dólar do dia da compra
Quem usa o cartão de crédito no exterior vai poder calcular 
com mais precisão o custo das compras internacionais. p3

Projeto Arte nA 
ContrAmão trás 
agenda circense p8

Layza Vasconcelos



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 2 de Março de 2020cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Apesar de 2º caso confirmado, 
coronavírus não circula pelo País

A confirmação do segun-
do caso importado do 
novo coronavírus em 

São Paulo não muda o cenário 
nacional, segundo o Ministério 
da Saúde. “Não há mudança da 
situação nacional, pois não exis-
tem evidências de circulação 
sustentada do vírus em terri-
tório brasileiro”, afirma a Pasta 
em nota divulgada no sábado. 

O segundo caso confirma-
do de coronavírus no Brasil é 
de um paciente homem, de 32 
anos, residente em São Paulo, 
que chegou da Itália no dia 27 
de fevereiro, de voo proceden-

te de Milão, na região da Lom-
bardia (norte do país), quando 
também iniciou os sintomas. 
Ele foi atendido no Hospital Al-
bert Einstein na sexta-feira, 28. 

Para a confirmação do novo 
caso, o ministério considerou 
final os testes realizados pelo 
Hospital Israelita Albert Eins-
tein (HIAE), o exame específico 
para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo 
protocolo Charité), conforme 
preconizado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Se-
gundo informações repassadas 
pela Secretaria Estadual de Saú-
de de São Paulo ao ministério, 

durante o voo, o homem usou 
máscara e, no atendimento, fo-
ram relatados febre, tosse, dor 
de garganta, mialgia (dor mus-
cular) e dor de cabeça. 

O paciente recebeu orien-
tação de isolamento domiciliar 
pois o quadro clínico é leve e 
estável. Ele estava acompanha-
do no voo da esposa, seu único 
contato domiciliar, que está 
assintomática. “Ambos estão 
isolamento domiciliar e moni-
toramento diário pela Secre-
taria Municipal de São Paulo”, 
afirma a nota do ministério.

Ainda de acordo com in-

formações da Saúde, está 
em curso por meio das secre-
tarias estadual e municipal, 
juntamente com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), a investigação de 
contatos próximos durante o 
voo e outros locais. 

Coronavírus no Brasil
O País contabiliza dois ca-

sos confirmados do novo co-
ronavírus, ambos com local de 
infecção na Itália e residentes 
no Estado de São Paulo. Até 
sexta-feira, 28, são 182 casos 
suspeitos e 71 casos descar-

tados em todo o Brasil. Neste 
domingo, o ministério vai atu-
alizar a base com informações 
repassadas pelo Estado de 
São Paulo e, na segunda-feira, 
2, às 16h, serão atualizados os 
dados de todo o Brasil. 

 De acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), 
foram confirmados 85.403 ca-
sos em todo o mundo. Destes, 
2% (1.753) são casos novos. Há 
confirmação de coronavírus em 
um total de 54 países, com re-
gistro de 2.924 mortes, o que 
representa uma taxa de letali-
dade global de 3,4%.
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Iris entrega 
material do 
projeto ‘Aula 
Digital’ nesta 
segunda-feira

O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, visitará a Esco-
la Municipal Alice Coutinho 
na segunda-feira (2/3) para 
entrega de material do Pro-
jeto Aula Digital. A iniciativa 
é uma parceria da Secreta-
ria Municipal de Educação e 
Esporte (SME) e Fundação 
Telefônica Vivo para implan-
tação de ambientes inovado-
res de aprendizagem em ins-
tituições de ensino. O evento 
está marcado para às 9h. 

O kit destinado à insti-
tuição contém dez tablets 
que serão usados pelos 
alunos no desenvolvimen-
to das atividades propostas 
pelo projeto, integrando o 
parque tecnológico da es-
cola. A E.M. Alice Coutinho 
é uma das 100 escolas que 
aderiram ao projeto lança-
do no ano passado.

Na primeira etapa, equi-
pes do Núcleo de Tecnologia 
Educacional (NTE) e Gerên-
cia de Formação da SME 
acompanharam mais de 
700 educadores em forma-
ções continuadas, mediante 
o acesso a ambientes de 
aprendizagem e conteúdos 
pedagógicos digitais. O obje-
tivo foi propiciar o desenvol-
vimento de planos de ação 
para inovação das práticas 
pedagógicas. Com a entrega 
do material, equipes do Nú-
cleo acompanharão a insti-
tuição no planejamento das 
atividades que serão execu-
tadas pelos alunos.

 
O projeto 
O Projeto Aula Digital 

conta com a parceria do 
CIEDS (Centro Integrado 
de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Susten-
tável) e integra o ProFutu-
ro, programa global criado 
pela Fundação Telefônica 
e Fundação Bancária La 
Caixa, presente em países 
da África, Ásia e América 
Latina. Agora, as 100 es-
colas participantes rece-
berão a maleta/mochila 
do projeto, composta por 
um notebook, um projetor 
com tela de projeção, um 
roteador e tablets com os 
conteúdos pedagógicos 
digitais sem a necessidade 
de acesso à internet.

Motociclista morre em 
acidente no perímetro urbano 
da GO-040, em Goiânia

Naufrágio mata três no sul do Amapá

Um motociclista mor-
reu depois de perder o 
controle do veículo e in-
vadir o canteiro central da 
via lateral da GO-040, no 
Residencial Campos Dou-
rados, em Goiânia. O aci-
dente aconteceu no início 
da manhã deste domingo 
(1º/3), por volta das 6h40. 

De acordo com a Dele-

gacia de Crimes de Trân-
sito (Dict), a vítima foi 
identificada como Nil-
zan Lauro Oliveira, de 49 
anos. O acidente aconte-
ceu na altura do quilôme-
tro 6 da rodovia. 

Após invadir o canteiro 
central, o motociclista caiu. 
Ele não resistiu aos ferimen-
tos e morreu no local.

Três pessoas morre-
ram em decorrência do 
naufrágio de uma em-
barcação, na madrugada 
deste sábado (29), nas 
proximidades da Boca do 
Jari, região sul do Amapá. 
De acordo com a Capita-
nia dos Portos, 45 pesso-
as foram resgatadas com 
vida. A embarcação Anna 
Karoline III havia deixado 
Porto do Grego, no mu-
nicípio de Santana, com 

destino a Santarém, no Pará.
De acordo com o governo 

do Amapá, duas aeronaves 
do Grupo Tático Aerotrans-
portado (um helicóptero e 
um avião Cessna) foram en-
viadas ao local para auxiliar 
no socorro. Uma base será 
montada nas proximidades 
para dar auxílio às vítimas.

Por meio de nota, a Capita-
nia dos Portos informou que, 
segundo o comandante da em-
barcação, passageiros caíram 

na água após um vento forte e 
foram resgatados por uma bal-
sa que passava no local.

Após tomar conhecimen-
to do ocorrido, a Capitania 
dos Portos enviou imediata-
mente uma equipe de busca 
e salvamento para o local do 
naufrágio a fim de realizar 
buscas aos desaparecidos. 
Um inquérito foi instaurado 
para apurar as causas, cir-
cunstâncias e responsabili-
dades do acidente.
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Janela partidária para quem vai 
disputar eleições começa na quinta
A partir da próxima 

quinta-feira (5), os 
vereadores que pre-

tendem disputar a reeleição 
ou a prefeitura de sua cida-
de podem mudar de parti-
do sem sofrerem nenhuma 
punição da legenda. O prazo 
da chamada janela partidá-
ria termina no dia 3 de abril, 
seis meses antes do pleito. 
O primeiro turno será rea-
lizado em 4 de outubro e o 
segundo turno no dia 25 do 
mesmo mês.

Pelo calendário eleitoral, 
elaborado pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), órgão 
responsável pela organização 
das eleições, o prazo é con-
siderado para a justa causa 
necessária para a mudança 
partidária dos detentores do 
cargo de vereador que quei-
ram concorrer às eleições 
majoritárias (prefeitura) ou 
proporcionais (reeleição).  
Ao trocarem de partido, os 
parlamentares buscam mais 
recursos e apoio político para 
as campanhas. 

Calendário das eleições
Outras datas previstas no 

calendário eleitoral devem 
ser seguidas pelos candida-
tos e partidos que vão dispu-

tar o pleito. No dia 4 de abril, 
todos os partidos que pre-
tendem disputar as eleições 
devem estar com registro 
aprovado pelo TSE. 

No mesmo mês, o tribu-
nal vai lançar uma campanha 
nas emissoras de rádio e te-
levisão para incentivar a par-
ticipação das mulheres nas 

eleições e esclarecer o elei-
tor sobre o funcionamento 
do sistema eleitoral.

No dia 16 de junho, a Cor-
te deve divulgar o valor cor-

rigido do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC), criado pelo Congres-
so. Conforme o orçamento 
da União, R$ 2 bilhões estão 
previstos para o fundo.

Em julho, os partidos estão 
autorizados a promover as con-
venções internas para escolha 
de seus candidatos, que deve-
rão ter os registros das candi-
daturas apresentados à Justiça 
Eleitoral até 15 de agosto.

No dia seguinte, a propa-
ganda eleitoral está autoriza-
da nas ruas e na internet até 
3 de outubro, dia anterior ao 
primeiro turno.

Em setembro, a partir do 
dia 19, nenhum candidato 
poderá ser preso, salvo em 
flagrante. No caso dos elei-
tores, a legislação eleitoral 
também proíbe a prisão nos 
dias próximos ao pleito. No 
dia 29, eleitores só podem 
ser presos em flagrante.

A diplomação dos prefeitos 
e vices, além dos vereadores 
eleitos, deve ocorrer até 19 de 
dezembro. (Agência Brasil)
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Cartão de crédito passa a usar cotação do dólar do dia da compra 
Quem usa o cartão de 

crédito no exterior vai poder 
calcular com mais precisão o 
custo das compras interna-
cionais. Entra em vigor hoje 
(1º) determinação do Banco 
Central (Circular nº 3918) 
que obriga as operadoras de 
cartão a usar a cotação do 
dólar do dia da compra – e 
não mais a do dia de venci-
mento da fatura – para con-

versão do valor em real.
A mudança pretende dar 

mais previsibilidade aos consu-
midores que usam o cartão no 
exterior ou que fazem compras 
em sites estrangeiros.

Antes dessa mudança, 
a cotação da moeda ame-
ricana usada era aquela do 
dia do fechamento da fa-
tura. Quando anunciou a 
mudança na regra, em no-

vembro de 2018, o Banco 
Central (BC) argumentou 
que o cliente ficava vulnerá-
vel às variações do dólar no 
mercado financeiro desde a 
data em que o gasto foi fei-
to até o momento do paga-
mento da fatura mensal do 
cartão de crédito.

Com a nova regra, o clien-
te ficará sabendo já no dia 
seguinte quanto vai desem-

bolsar em reais, eliminando 
a necessidade de eventual 
ajuste na fatura subsequente.

A partir de agora, deve 
constar na fatura: a discrimi-
nação de cada gasto, a data, 
a identificação da moeda es-
trangeira e o valor na referi-
da moeda; o valor equivalen-
te em dólar na data do gasto; 
a taxa de conversão do dólar 
para reais na data da com-

pra; e o valor em reais a ser 
pago pelo cliente.

Para que o cliente pos-
sa ter informações sobre as 
melhores taxas de câmbio 
utilizadas pelos emissores 
no mercado, os bancos serão 
obrigados a tornar disponí-
vel em todos os seus canais 
de atendimento ao cliente a 
taxa de conversão do dólar 
para o real utilizada no dia 

anterior; e publicar informa-
ções sobre o histórico das 
taxas de conversão.

Além de se atentar às 
taxas de câmbio, os consu-
midores devem observar 
que as compras no exte-
rior com cartão de crédito 
têm incidência do Imposto 
Sobre Operações Financei-
ras (IOF), com alíquota de 
6,38%. (Agência Brasil)
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Luis Lacalle Pou toma posse 
como presidente do Uruguai
Luis Lacalle Pou, presi-

dente eleito do Uru-
guai e a vice-presidente 

Beatriz Argimón fizeram o 
Compromisso de Honra e a 
Declaração de Fidelidade na 
primeira etapa da cerimônia 
de posse presidencial, no Pa-
lácio Legislativo. 

Na ocasião, Lacalle Pou 
fez seu primeiro discurso ofi-
cial como presidente e deu 
grande ênfase à questão da 
segurança, um dos pontos 
mais importantes e ampla-
mente discutido pela socie-
dade uruguaia nos últimos 
anos, após uma escalada da 
violência. Lacalle Pou afir-
mou que a partir de amanhã, 
seu primeiro dia de governo, 
ampliará o apoio à polícia. 
“Vamos cuidar de quem nos 
cuida”, disse o mandatário. 

Na Praça Independên-
cia, onde Tabaré Vázquez 
transmitirá o mandato para 
Lacalle Pou, se concentram 
cerca de 3.5 mil uruguaios 
que vieram prestar seu 
apoio ao novo presidente. 

Judith Balegas, de 55 
anos, empregada munici-
pal, viajou 360 km, desde a 
cidade de Fray Bentos, para 

prestar apoio a Lacalle Pou. 
Ela afirmou à Agência Brasil 
que veio para homenagear o 
novo presidente e disse ter 

muita esperança de mudan-
ça. “Acreditamos que o novo 
presidente trará as mudan-
ças que o país precisa, prin-

cipalmente em segurança. 
Está na hora de mudar”.

Em seu discurso, Lacalle 
Pou ressaltou a importância 

Reprodução

de se fortalecer o Mercosul. 
“Temos que conseguir flexi-
bilizar o bloco para que cada 
sócio possa seguir com a 
realização de acordos bilate-
rais. Os processos iniciados 
devem ser terminados” afir-
mou o presidente, claramen-
te fazendo uma referência 
ao acordo do Mercosul com 
a União Europeia. 

Ele disse ainda que, para 
avançar com os interesses 
do bloco é necessários que 
os membros deixem de lado 
questões ideológicas parti-
culares de cada nação. 

Marina Suárez, funcio-
nária pública uruguaia de 
65 anos, também esteve 
presente na Praça Inde-
pendência para saudar o 
novo governo. Ela estava 
com uma bolsa e uma ban-
deira do Brasil. Afirmou à 
Agência Brasil que aspas é 
nacionalista, apoiadora de 
Lacalle é fã número um do 
presidente brasileiro. “Amo 
o Brasil, tenho um filho bra-
sileiro e quero um Bolsona-
ro para o meu país”. 

Depois da cerimônia de 
transferência de cargo entre 
os presidentes e da posse dos 
ministros, no final da tarde, 
por volta das 18h, estão pre-
vistos os cumprimentos pro-
tocolares dos chefes de dele-
gações estrangeiras ao novo 
mandatário. (Agência Brasil)



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 
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 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

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
------------------------------- 
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 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

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, 
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
------------------------------- 
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. 

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-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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

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 ta1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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, 
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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Fica Itinerante abre 
agenda de 2020 com 
sessões na cidade de Faina

O Fica Itinerante 2020 
vai abrir a agenda 2020 
com  sessões gratuitas 
na cidade de Faina. Se-
rão entre os dias 4 a 7 de 
março na Escola Munici-
pal João Ferreira Avelar, 
que fica no Parque das 
Rosas, no município.

No município de Faina, 
haverá exibições nos perí-
odos matutino e vesperti-
no, com sessões de lon-
gas e curtas-metragens 
inscritos em edições do 
Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambien-
tal (Fica), realizado há 20 
anos, na cidade de Goiás.

O Fica Itinerante é 
um projeto da Secretaria 
Estadual de Cultura (Se-
cult Goiás) que visa levar 
aos municípios goianos 
cinema, cultura e meio 

ambiente. Nasceu como 
extensão do Festival que 
acontece na antiga Vila Boa. 
O projeto viaja para o inte-
rior do estado e, também, 
para outras cidades do país, 
levando cinema ambiental 
para escolas, universidades 
e instituições públicas.

Além de promover e 
tornar acessível o audiovi-
sual para as comunidades, 
a iniciativa ajudou a criar 
cinco festivais de cinema 
em outros municípios goia-
nos: Aragarças, com o Fica 
no Araguaia, Acreúna, com 
o AFIC; Jataí, com o Festival 
de Inverno e todas as Artes; 
em Faina, com o Festival de 
Cinema de Faina, e em Se-
nador Canedo, com o Cur-
ta Canedo. Todos criados a 
partir de influências do pro-
jeto Fica Itinerante.

Projeto Arte na 
Contramão cria agenda 
circense em cidades goianas
Cidades goianas rece-

berão de março a ou-
tubro deste ano o pro-

jeto Arte na Contramão, que  
apresentará um espetáculo 
por mês, além de realizar ofi-
cinas e saraus. No total, serão 
oito apresentações artísticas, 
oito saraus de poesia e sete 
oficinas. Todas as atividades 
são gratuitas e atendem a 
um público diverso: crianças, 
adolescentes, adultos e pes-
soas com deficiência. 

“Sem Asas” é o espetácu-
lo que abre o projeto no dia 
7 de março, às 20 horas, no 
Esparta Arte e Cultura, no 
Jardim Atlântico (R. da Asté-
ria, Qd. 82, Lt. 21, casa 1, Jd. 
Atlântico). Um trabalho que 
reúne uma variedade temáti-
ca de números de circo e foi 
criado para incluir o público 
surdo. No dia 21 de março o 
mesmo espaço abre as portas 
para o “Sarau na Lua” e para 
a oficina com aparelhos aére-
os, como trapézio e tecido.  

O projeto é realizado pela 
Cia Corpo na Contramão, 
que há mais de 25 anos pes-
quisa o circo a partir da sua 
relação com outras lingua-
gens artísticas, como o tea-
tro, a dança e a música. Es-
tas pesquisas resultaram no 
trabalho de formação que o 
grupo realiza através de ofi-
cinas e na produção dos es-
petáculos que circulam todo 
o país. Há mais de 10 anos 
o grupo conta com seu pró-
prio espaço, Esparta Arte e 
Cultura, onde realiza saraus 
e ensaios e agora está com 
portas abertas para esse 
novo projeto.  “Queremos 
partilhar as experiências e os 
processos criativos advindos 
desse encontro de lingua-
gens artísticas. Pretendemos 

mostrar nosso fazer artístico 
e compartilhar com a co-
munidade artística e com o 
público da nossa região.”, in-
dica Lua Barreto, diretora do 
projeto e da Cia. 

Depois de “Sem Asas”, 
será a vez de ser apresentado 
“Queda Livre”, um espetácu-
lo de dança de rua, no Parque 
Cascavel, dia 5 de abril, às 
17 horas. No dia 23 de maio 
“Minha vida de Palhaço” será 
apresentado no Esparta Arte 
e Cultura. O Parque Cascavel 
volta a ser palco no dia 6 de 
junho, com o espetáculo de 
música “O que eu precisaria 
ouvir”. O público terá opor-
tunidade de ver “Sem Asas” 
mais uma vez no dia 11 de ju-
lho no Esparta Arte e Cultura. 
“Mocotó Oooooh” será apre-
sentado no Parque Cascavel 
no dia 23 de agosto e “Livros, 
livros, livros” no dia 19 de se-
tembro no Esparta Arte e Cul-
tura. O projeto chega ao fim 
no dia 18 de outubro com o 
espetáculo “Hocus Pocus” no 
Parque Cascavel.  

 
Saraus 
O “Sarau na Lua”, que terá 

sua estreia no projeto no dia 
21 de março, já existe há 

mais de três anos, reunindo 
artistas de diversas áreas. 
Essa diversidade faz deste 
evento um espaço de expe-
rimentação e troca de ex-
periências. “Com microfone 
aberto, todos podem parti-
cipar, seja lendo um poema, 
cantando ou recitando suas 
próprias poesias. A galera 
do teatro e do circo também 
está sempre por lá, apre-
sentando números e cenas, 
muitas vezes de improviso”, 
comenta Lua Barreto.  

 
Oficinas para público in-

fanto-juvenil, crianças com 
paralisia cerebral e público 
da terceira idade

De março a agosto tam-
bém serão oferecidas oficinas 
para aqueles interessados 
em iniciar ou se aprimorar 
nas artes circenses. Em mar-
ço será oferecida oficina com 
foco nos aparelhos aéreos do 
circo, como trapézio, lira e 
tecido acrobático. Estas aulas 
serão  voltadas para o público 
infanto-juvenil, que não pre-
cisa ter experiência. Ela será 
ministrada por Lua Barreto, 
Marcelo Marques e Luis Ri-
cardo Reis. Os interessados 
devem enviar e-mail para: 

c iacorponacontramao@
gmail.com.

As oficinas de abril e 
maio também são voltadas 
para o público infanto-juve-
nil, mas desta vez serão tra-
balhadas as acrobacias de 
solo, os malabares e as dan-
ças de rua. Em junho e julho 
as oficinas atendem ao pú-
blico já iniciado: duo acro-
bático e mastro suspenso. A 
oficina de agosto será para 
a terceira idade: customi-
zação de figurino. Crianças 
com paralisia cerebral tam-
bém serão contempladas, 
com oficina de integração 
entre pais e filhos. A oficina 
de dança de rua terá como 
instrutores Cauê Marques e 
Zaf PK Popper.

Biblioteca cidadã
O projeto ainda oferece 

uma biblioteca cidadã, ins-
talada na calçada do Esparta 
Arte e Cultura e à disposição 
da comunidade. Todos po-
dem pegar ou deixar livros 
ali. Interessados em contri-
buir com doações de livros 
para biblioteca podem en-
trar em contato através do 
e-mail ciacorponacontra-
mao@gmail.com. 

Layza Vasconcelos


