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Agronegócio é o setor que vai sair 
da crise com mais oportunidades
O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira, disse há pouco que a agropecuária 
será o único setor que sairá da crise do coronavírus com mais oportunidade do que entrou na pandemia. p2

PM localiza 
motocicleta 
e identifica 

suspeitos de 
matar policial p2 

91 milhões de brasileiros deixaram de 
pagar pelo menos uma conta em abril

79% dos brasileiros defendem 
punição por violação de quarentena

58% da população adulta do País - deixaram de pagar neste mês 
pelo menos uma das contas referentes ao consumo de março. p2

Pesquisa Datafolha mostra que 79% dos brasileiros defendem algum 
tipo de punição para pessoas que violem regras de quarentena. p3
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Agronegócio é o setor que vai sair 
da crise com mais oportunidades
O presidente da Fren-

te Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), 

deputado Alceu Moreira, 
disse há pouco que a agrope-
cuária será o único setor que 
sairá da crise do coronavírus 
com mais oportunidade do 
que entrou na pandemia. 
“O mundo vai continuar de-
mandando alimentos”, disse, 
acrescentando que o mundo 
está preocupado com a segu-
rança alimentar e que o agro 
será imprescindível nesta po-
lítica neste processo.

O deputado também fa-
lou aos produtores de álcool 
sobre a importância do com-
bustível para a movimen-
tação da economia depois 
de passada a pandemia do 
coronavírus. Moreira enten-
de que o etanol vai ganhar 
importância na matriz ener-
gética na medida em que os 
combustíveis fósseis tendem 
a perder importância. Mas 
para isso, de acordo o pre-
sidente da FPA, o governo 
deveria criar uma colchão de 
proteção ao setor.

Para Moreira, o etanol foi 
uma opção política do Bra-
sil, mas que falta uma con-
trapartida aos produtores. 
Ele sugeriu aos produtores 
que invistam em tanques 
para armazenar etanol para 
vender depois de passada a 
pandemia do coronavírus e 
retomada da economia. “Mi-

nha sugestão é para que os 
produtores de etanol invis-
tam em tancagem”, disse o 
deputado Alceu Moreira.

Pacto nacional
Para o deputado, a saída 

da crise não é apenas para 
o setor da agropecuária, 
mas para toda a economia. 
Tanto que, disse ele, no pro-
jeto consta medidas para a 
conectividade, já que o País 
sairá mais digital desta cri-
se do coronavírus. Ele disse 
também que outro ponto do 
projeto é a reforma tributá-
ria que, na avaliação dele, só 
vai dar certo se for acompa-
nhada da reforma adminis-

trativa, com a redução do 
tamanho do Estado.

Moreira participou de 
uma transmissão ao vivo 
organizada pelo Agrosaber. 
De acordo com o deputado, 
o Brasil precisa se preparar 
para o pós-pandemia, para 
a retomada da economia. 
Para isso, de acordo com o 
presidente da FPA, alguma 
mediadas terão se ser adota-
das. “Precisaremos sublimar 
feriados depois da crise para 
recuperarmos o tempo per-
dido”, disse o deputado.

China
O deputado também co-

mentou que as polêmicas 

recentes com a China não 
são inteligentes e que elas 
podem, sim, provocar danos 
à relação do Brasil com a 
China. Ele teceu os comen-
tários sem citar os nomes 
do deputado federal e fi-
lho do presidente, Eduardo 
Bolsonaro, e do ministro da 
Educação, Abraham Wein-
traub, que recentemente 
fizeram declarações polêmi-
cas sobre a China e o povo 
chinês, que receberam res-
postas duras da Embaixada 
da China no País.

“Quando a quantidade 
de ignorantes é grande, as 
pessoas falam com convic-
ção que os interesses entre 

os dois países são tão gran-
des que as críticas à China se 
tornam pequenas”, disse o 
deputado presidente da FPA.

Para Moreira, as pessoas 
têm o direito à liberdade de 
expressão, de falarem o que 
querem e que o embaixador 
da China, Yang Wanming res-
ponde como achar melhor. 
No entanto, de acordo com 
deputado, estas polêmicas 
são prejudicais. “Não é in-
teligente”, disse Moreira. 
“Quero dizer que isso não é 
inteligente. A bobagem não 
tem o tamanho do sobre-
nome de quem a produz. 
Continua sendo bobagem”, 
criticou o deputado.

 Jonas Oliveira

91 milhões 
de brasileiros 
deixaram de 
pagar pelo 
menos uma 
conta em abril

Sem trabalhar há 40 dias, 
a biomédica Renata Dias 
acumula contas atrasadas do 
período: aluguel, telefone, 
cartão de crédito, a mensa-
lidade da escola da filha, de 
17 anos, e a sua faculdade. 
Ela tem um negócio na área 
de estética na cidade de São 
Paulo e não sabe quando 
voltará ao trabalho. “Eu, no 
começo, fiquei revoltada 
com a paralisação da econo-
mia. Mas, há um mês, meu 
tio de 69 anos foi dirigindo 
até o hospital e morreu, três 
dias depois, sozinho, com a 
covid-19. Não tenho mais co-
ragem nem de sair no portão 
de casa”, afirma.

Com pouco mais de um 
mês de isolamento social, 
não é só Renata que viu as 
despesas se acumularem, 
sem pagamento. Pesquisa 
do instituto Locomotiva, ob-
tida com exclusividade pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
aponta que 91 milhões de 
brasileiros - o equivalente 
a 58% da população adulta 
do País - deixaram de pagar 
neste mês pelo menos uma 
das contas referentes ao 
consumo de março.

Como comparação, no 
mês anterior, antes dos 
impactos da quarentena, 
eram 59 milhões (37%) 
com contas atrasadas - 
houve, portanto, um salto 
de 54% no período. “A co-
vid19 chegou na reta final 
de uma crise econômica e 
encontrou uma população 
sem poupança”, afirma o 
presidente da Locomotiva, 
Renato Meirelles, expli-
cando que o brasileiro não 
pagou as contas porque, na 
falta de uma reserva finan-
ceira, o dinheiro acabou.

Segundo a Anbima, a 
associação das empresas 
do mercado financeiro, só 
10% dos brasileiros con-
seguiram guardar algum 
dinheiro ao longo do ano 
passado. “Quanto menor 
a renda, maior o endivida-
mento relacionado a contas 
mais simples, como água, 
luz, aluguel ou carnês. Nas 
classes A e B, os destaques 
ficam para o cartão de cré-
dito e mensalidades escola-
res”, diz Meirelles.

Brasil tem 38,6 mil casos de 
coronavírus e 2,4 mil mortes

PM localiza motocicleta e identifica 
suspeitos de matar policial em Goiânia

O Ministério da Saúde di-
vulgou neste domingo (19/4) 
novos números sobre a pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19) no país. De acor-
do com levantamento diário 
feito pela pasta, o Brasil tem 
38.654 casos confirmados da 
doença e 2.462 mortes foram 
registradas. A taxa de letalidade 
continua em 6,4%. Nas últimas 
24 horas, o ministério registrou 
2.055 novos casos e 110 mortes.

O número de recuperados 
não foi atualizado e permanece 
em 14.026, que representa cer-
ca de 38% dos infectados. Os 
últimos dados sobre as pesso-
as curadas são de ontem (18), 
quando o número de casos 

confirmados estava em 36.599.
A Região Sudeste registra 

21.285 (55,1%) casos con-
firmados da doença. Em se-
guida, aparecem as regiões 
Nordeste, com 9.300 (24,1%); 
Norte, com 3.691 (9,5%); Sul, 
com 2.816 (7,3%), e Centro-
-Oeste, com 1.562 (4%).

Em 11 de março, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou situação de 
pandemia de coronavírus em 
todos os países. O termo é 
usado quando uma epidemia 
– grande surto que afeta uma 
região – se espalha por dife-
rentes continentes com trans-
missão sustentada de pessoa 
para pessoa. (Agência Brasil)

A polícia informou 
no sábado (18/4) que já 
identificou os envolvidos 
no homicídio de um po-
licial federal aposenta-
do em Goiânia. O crime 
aconteceu na sexta-feira 
(17), no Setor Pedro Lu-
dovico. Segundo a Polícia 
Militar, foram localizadas 
a motocicleta utilizada 
no crime, bem como ou-
tros objetos, como a rou-
pa que pertence a um 
dos suspeitos. 

Informações apon-
tam que a motocicleta e 
um capacete foram en-
contrados durante dili-

gências no Jardim Bonança, 
em Aparecida de Goiânia. 
Depois, uma equipe da Ron-
das Ostensivas Táticas Me-
tropolitanas (Rotam), em 
parceria com a inteligência 
da Polícia Técnico-Científica, 
identificou os autores do cri-
me e ainda encontrou a resi-
dência que serviu de abrigo 
aos suspeitos.

Na casa, a polícia apre-
endeu um calçado e uma 
camiseta que teriam sido 
utilizados pelo autor do 
homicídio. Um homem que 
estava na residência foi con-
duzido para prestar escla-
recimentos. Ele é apontado 

como responsável por dar 
cobertura aos criminosos, 
que estão foragidos. 

 
O crime
Sílvio José Dourado ha-

via parado no semáforo da 
Avenida T-63 quando o mo-
tociclista parou ao lado e 
efetuou os disparos. O crimi-
noso fugiu logo em seguida. 

Já baleada, a vítima ace-
lerou o carro e atravessou 
a Avenida Circular. O carro 
só parou quando bateu em 
uma banca de verduras. Síl-
vio morreu no local. A Polícia 
Civil apura o caso e a princi-
pal suspeita é de execução.
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79% dos brasileiros defendem 
punição por violação de quarentena
Pesquisa Datafolha 

mostra que 79% dos 
brasileiros defendem 

algum tipo de punição para 
pessoas que violem regras 
de quarentena devido ao 
novo coronavírus no País. 
Mas desses, apenas 3% 
acham que prisão seria uma 
sanção aceitável. Já multas 
têm apoio de 33% e adver-
tências verbais, de 43%.

O apoio às multas é mais 
prevalente entre jovens de 
16 a 24 anos e assalariados 
com carteira registrada, 48%. 
Já as advertências têm maior 
apoio entre os mais ricos (5 
e 10 salários mínimos, 53%, 
e de 10 salários para cima, 
51%). Também é mais alta do 
que a média nacional, 51%, a 
parcela daqueles que concor-
dam com esse tipo mais leve 
de punição na região Sul, re-
duto do bolsonarismo no país

Isso é o que revela a pes-
quisa feita pelo Datafolha 
na sexta (17), que ouviu por 

telefone 1.606 pessoas. Sua 
margem de erro é de três 

pontos percentuais para mais 
ou menos. Na sexta (17/4), 

a Folha de S.Paulo mostrou 
que a pesquisa indicava uma 

estabilização da aprovação 
ao trabalho do presidente 
Jair Bolsonaro, que registrou 
36% de ótimo e bom, ante 
38% de ruim e péssimo. Já 
governadores tiveram seu 
trabalho aprovado por 54%.

O Datafolha indica cons-
tância na forma com que os 
brasileiros estão se cuidando 
ante a Covid-19, em relação à 
rodada anterior da pesquisa, 
feita de 1º a 3 de abril. Dizem 
que vivem a vida como an-
tes apenas 4% dos ouvidos, 
mesmo índice apurado há 
duas semanas. Entre os que 
se cuidam, mas ainda saem 
de suas casas eventualmen-
te para trabalhar, o índice 
oscilou de 24% para 26%. Já 
entre os que só saem quando 
é inevitável oscilaram negati-
vamente, de 54% para 50%, 
enquanto os que se isolaram 
totalmente oscilaram para 
cima, de 18% a 21%.

Paulo Pinto

Barroso: É assustador ver manifestações pela volta do regime militar
O ministro Luís Roberto 

Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), disse neste 
domingo (19) que é “assus-
tador” ver manifestações 
pela volta do regime militar, 
após 30 anos de democra-
cia. Barroso foi o primeiro 
ministro do STF a se mani-
festar publicamente sobre o 
protesto deste domingo, que 
contou com a presença do 
presidente Jair Bolsonaro.

“Só pode desejar inter-
venção militar quem per-

deu a fé no futuro e sonha 
com um passado que nunca 
houve. Ditaduras vêm com 
violência contra os adversá-
rios, censura e intolerância. 
Pessoas de bem e que amam 
o Brasil não desejam isso”, 
escreveu Barroso no Twitter.

“É assustador ver mani-
festações pela volta do re-
gime militar, após 30 anos 
de democracia. Defender 
a Constituição e as institui-
ções democráticas faz parte 
do meu papel e do meu de-

ver. Pior do que o grito dos 
maus é o silêncio dos bons”, 
afirmou o ministro, em refe-
rência a Martin Luther King, 
líder do movimento pelos di-
reitos civis dos negros.

“Patifaria”
Ao discursar de improvi-

so para uma multidão que 
o aguardava em frente ao 
Quartel General do Exército, 
Bolsonaro disse que não vai 
“negociar nada”, defendeu 
“acabar com essa patifaria” 

e afirmou que “esses políti-
cos têm que entender que 
estão submissos à vontade 
do povo brasileiro”.

O protesto em Brasília 
contou com várias faixas 
com menções ao AI-5 e a 
uma intervenção militar”. O 
AI-5 foi o Ato Institucional 
mais duro instituído pela 
repressão militar nos anos 
de chumbo, em 13 de de-
zembro de 1968, ao revogar 
direitos fundamentais e de-
legar ao presidente da Re-

pública o direito de cassar 
mandatos de parlamenta-
res, intervir nos municípios 
e Estados. Também suspen-
deu quaisquer garantias 
constitucionais, como o di-
reito a habeas corpus, e ins-
talou a censura nos meios 
de comunicação.

A partir da medida, a 
repressão do regime mili-
tar recrudesceu. Bolsonaro 
vem acumulando desgastes 
com o Congresso e gover-
nadores de todo o País por 

conta do enfrentamento do 
novo coronavírus. O presi-
dente defende um relaxa-
mento do distanciamento 
social por temer o impacto 
do isolamento sobre a eco-
nomia brasileira.

Na semana passada, o 
STF impôs uma derrota ao 
Palácio do Planalto e de-
cidiu que governadores e 
prefeitos também podem 
tomar medidas de isola-
mento para evitar o avan-
ço da pandemia.
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Covid-19 desafia autocratas de grupo 
cético apelidado “Aliança do Avestruz”
A maior parte do mun-

do tomou medidas 
para conter o coro-

navírus. Alguns países, po-
rém, ignoram a pandemia. 
Na semana passada, o jor-
nal britânico Financial Ti-
mes colocou Jair Bolsonaro 
ao lado de Alexander Luka-
shenko, que está há 26 anos 
no poder na Bielo-Rússia, do 
ditador do Turcomenistão, 
Gurbanguly Berdymukha-
medov, e de Daniel Ortega, 
presidente da Nicarágua. 
Segundo a publicação, eles 
não levam o vírus a sério.

Oliver Stuenkel, profes-
sor de relações internacio-
nais da Fundação Getúlio 
Vargas, em São Paulo, ape-
lidou o grupo de “Aliança do 
Avestruz”, em referência ao 
mito de que o bicho enter-
ra a cabeça na terra quando 
enfrenta perigo. Além dos 
riscos à saúde pública, a 
negação acarreta custos po-
líticos. A dissidência na Nica-
rágua está fervilhando. Pela 
primeira vez em duas déca-
das, o presidente bielo-russo 

vem sendo criticado no país.
A oposição no Turcome-

nistão, quase toda no exílio, 
também aumentou as críti-
cas ao presidente. Na Nicará-
gua, o comércio funciona, as 

crianças continuam frequen-
tando as aulas e a bola segue 
rolando no campeonato na-
cional de futebol. Ortega es-
teve sumido por 34 dias, mas 
reapareceu na quinta-feira e 

disse que o vírus é um “sinal 
de Deus”. “Declarar quaren-
tena é uma medida alar-
mante e extremista”, disse 
o presidente, que não ex-
plicou o que pretende fazer 

com os 28 mil kits de testes 
doados pelo Banco Centro-
-Americano de Integração 
Econômica - epidemiologis-
tas dizem que o número de 
casos positivos não cresce, 

pois simplesmente não se 
testa ninguém no país.

O mesmo filme se repete 
na Bielo-Rússia, governada 
por Lukachenko, que cha-
mou a pandemia de “psico-
se” e decretou que ninguém 
morrerá de covid-19 sob 
o seu comando. “Declaro 
isso publicamente”, disse o 
autocrata, no dia 13, quan-
do autoridades sanitárias já 
contabilizavam 29 mortes. 
Contra o vírus, ele reco-
mendou à população sauna 
e 50 mililitros de vodca por 
dia. No Turcomenistão, o 
presidente também promo-
ve uma solução inusitada. 
Berdymukhamedov deter-
minou que seus ministros 
usem a fumaça de uma erva 
chamada “harmala”, um al-
caloide, para matar os “ví-
rus invisíveis aos olhos”.

Nos próximos dias, além 
da Nicarágua, o Estado 
mostra como a pandemia 
está sendo tratada pelos 
líderes colocados pela Eco-
nomist entre os mais nega-
cionistas do mundo.

Reprodução



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

PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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, 
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

Veículos
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-------------------------------
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 próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
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 
da, banheiro social, cir-
culação, 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 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
-------------------------------
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, 
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

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. 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$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Show coletivo 
organizado por Lady Gaga 
arrecada US$ 127 milhões

A maratona de apre-
sentações Together at 
Home, que durou oito 
horas no último sábado 
(18/4), sob curadoria de 
Lady Gaga, arrecadou 
US$ 127,9 milhões.

O montante será rever-
tido em ações de apoio aos 
profissionais da saúde que 
estão atuando no combate 
ao novo coronavírus. 

“Este é o poder e im-
pacto de um mundo: jun-
tos em casa. Obrigado 
Lady Gaga por ajudar o 
Global Citizen a criar este 
histórico evento de trans-

missão global”, foi a mensa-
gem publicada no perfil oficial 
do Global Citizen no Twitter.

Além da própria Lady Gaga, 
o programa contou com a par-
ticipação de Paul McCartney, 
Rolling Stones, Stevie Wonder, 
Elton John, Celine Dion, Ma-
luma, Alicia Keys, The Killers, 
J Balvin, Lizzo, entre outros. 
Todos se apresentaram direto 
das próprias casas, sem apa-
rato que demandasse grandes 
esquipes técnicas.

Você confere a lista com-
pleta de apresentações mu-
sicais aqui, no canal do Glo-
bal Citizen no YouTube.

Toy Story terá mais 
filmes? Veja se o 
filme vai acontecer
A Pixar mexeu em um 

vespeiro ao produzir 
Toy Story 4. A trilogia 

havia sido encerrada de forma 
perfeita e belíssima no filme 
de 2010, e já é difícil produzir 
um terceiro filme decente, e 
estender ainda mais a histó-
ria de Woody, Buzz Lightye-
ar e o grupo de brinquedos 
com um quarto filme pare-
cia uma péssima ideia.

Felizmente, o resultado foi 
bem positivo, e o filme de Josh 
Cooley não só honrou e man-
teve o nível de qualidade do 
anterior, mas ousou ao abrir 
um mundo de possibilidades 
para mais continuações.

E agora chegamos à ine-
vitável pergunta: haverá um 
Toy Story 5? O próprio dire-
tor Josh Cooley respondeu a 
essa pergunta algumas vezes 
durante as junkets de im-
prensa do último filme.

O pensamento parece ser o 
típico “acabou, mas nunca diga 
nunca”, e tanto Cooley quanto 
os produtores da Pixar usam 
como argumento o fato de que 
um quarto filme não estava 
nos planos do estúdio quando 
o terceiro foi lançado – tudo 
começou quando Rashida Jo-
nes e John Lasseter haviam 
tido uma nova e brilhante ideia 
para um novo Toy Story

E Toy Story 3 era um fil-
me bem mais conclusivo, 
com seu frame final sendo 
literalmente o mesmo que o 
primeiro do original de 1995, 
com as nuvens no céu azul. 
Toy Story 4 também é con-
clusivo, mas de uma forma 
que abre mais possibilidades 
do que o filme de 2010.

Como seria 
um Toy Story 5
A Pixar tem diversas alter-

nativas para um Toy Story 5, 
mas também existe um de-
safio a ser superado: No final 
do novo filme, Woody e Buzz 
Lightyear separam-se definiti-
vamente, e o estúdio teria que 
escolher qual narrativa seguir 
agora. Ficaríamos com Buzz, 
Jessie e os demais brinquedos 
no arco de Bonnie ou acom-
panharíamos as aventuras de 
Woody, Betty e seu grupo sem 
donos para continuar ajudan-
do brinquedos perdidos a en-
contrarem suas crianças.

Tom Hanks e os produto-
res afirmaram diversas vezes 
nas entrevistas de divulga-
ção que Toy Story 4 é o fim 
da jornada de Woody. Esse 
comentário implica que um 
novo filme seria focado na 
relação entre Buzz, Jessie, 
Garfinho e Bonnie, mas sen-
do bem sincero, acho que já 

tivemos muito disso.
Por mais que os três fil-

mes sejam excelentes, to-
dos se baseiam em uma 
fórmula muito similar de 
resgatar amigos perdidos, e 
temo que um quinto filme 
focado no quarto de Bonnie 
acabasse gerando mais uma 
repetição – algo que o quar-
to filme, por mais que tenha 
seus defeitos, espertamente 
conseguiu evitar.

Uma história centrada 
em Woody e Betty pode 
ser mais interessante. É um 
universo que ainda não ha-
víamos visto em detalhes, o 
de brinquedos que vagam 
livremente pelo mundo. O 
advento de Garfinho tam-
bém dá margem para a pos-
sibilidade de literalmente 
qualquer objeto ganhar vida 
nesse universo.

Isso abre porta para um 
filme mais existencial, mas 
vamos deixar isso de lado até 

o momento em que David 
Lynch quiser brincar na Pixar, 
e ficaremos com a Betty ver-
são Rey ao lado do Cowboy 
de Tom Hanks. Porém, senti-
mos que isso poderia tirar o 
peso da despedida dos dois 
brinquedos no final de Toy 
Story 4, afinal despedidas só 
são impactantes na ficção se 
duram. Qual seria o impac-
to se Andy voltasse para um 
novo Toy Story, por exemplo?

Existe também a possibi-
lidade menos provável, mas 
com mais liberdade: novos 
personagens, no mesmo 
universo. Uma abordagem 
que parece ter dado certo 
na maioria dos reboots e 
franquias atuais é a torna-
da popular por Star Wars: 
O Despertar da Força, onde 
temos novos personagens 
interagindo com elementos 
clássicos da franquia, assim 
como participações reduzi-
das de figuras icônicas.
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