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Saldo da balança comercial 
goiana quase dobra
Com um incremento de 19,7% em relação a abril e de 92,7% na comparação com maio/2019, o saldo entre 
exportações e importações goianas apresentou superávit de cerca de US$ 545 milhões no último mês. p2
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Ele sugeriu um corte linear nos salários de membros dos três Poderes 
para bancar o benefício no valor de R$ 600 por mais tempo. p3

Após afirmar que a contaminação seria “rara”, a infectologista Maria 
Van Kerkhove esclareceu que houve um mal-entendido sobre a fala. p4
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Saldo da balança comercial goiana 
quase dobra em relação ao ano passado

O Centro Internacional 
de Negócios da Fieg 
divulgou, nesta ter-

ça-feira (9/6), análise dos nú-
meros da balança comercial 
goiana. Com um incremento 
de 19,7% em relação a abril 
e de 92,7% na comparação 
com maio/2019, o saldo en-
tre exportações e importa-
ções goianas apresentou su-
perávit de cerca de US$ 545 
milhões no último mês.

Em maio, as exportações 
apresentaram aumento de 
25,7% na comparação com 
o mês de abril, fechando em 
mais de US$ 823 milhões 

negociados. Soja in natura, 
carnes e minérios foram os 
produtos mais comercializa-
dos por Goiás no exterior.

As exportações para a Chi-
na, que se consolida como 
o principal destino da pro-
dução goiana, dobraram no 
último ano. Em maio, mais 
da metade do que foi expor-
tado pelo Estado teve como 
destino o país asiático, que 
respondeu por US$ 456,9 mi-
lhões do total negociado.

Com o resultado, Goiás 
recuperou a 8ª posição no 
ranking de Estados exporta-
dores, alcançando 4,59% de 

participação no intercâmbio 
comercial brasileiro.

Já as importações apre-
sentaram incremento de 
39,4% em maio em relação 
ao mês anterior, recuperan-
do a queda sofrida em abril. 
Entretanto, quando compa-
radas a igual período do ano 
passado, a variação é negati-
va em 9,3%. No total, Goiás 
importou cerca de US$ 279 
milhões em mercadorias.

Os produtos importados 
pelo Estado vieram, sobre-
tudo, da China, Alemanha e 
dos Estados Unidos e estão 
relacionados principalmen-

te a insumos para indústrias 
do setor farmacêutico, como 
desdobramento da pande-
mia do coronavírus.

Com o resultado, Goi-
ás passou a ocupar o 10º 
lugar do ranking nacional 
de Estados importadores, 
com fatia de 2,08% de todo 
o valor negociado.

Na avaliação da coorde-
nadora do CIN/Fieg, Johan-
na Guevara, os números da 
balança comercial compro-
vam a importância do agro-
negócio para Goiás, além 
de revelar forte vínculo com 
a economia chinesa. “Esse 

crescimento do intercâmbio 
por um lado fragiliza a balan-
ça comercial goiana, deixan-
do-a extremamente depen-
dente da China”, observa.

Nesse sentido, Johanna 
reforça a importância de 
políticas que promovam a 
industrialização dos grãos 
em Goiás, em alinhamento 
aos eixos estratégicos de-
fendidos pela atual gestão 
da Fieg. “A soja in natura 
representa 43% de tudo que 
é exportado pelo Estado. É 
matéria-prima que se indus-
trializa, gerando emprego 
no exterior”, afirma.
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Operação 
coíbe crimes 
ambientais 
no Rio 
Araguaia

A Operação Evange-
lista, realizada entre os 
dias 26 de maio e 1º de 
junho, combateu crimes 
ambientais na extensão 
do Rio Araguaia. Ao todo, 
foram aplicados 28 autos 
de infração, o que totaliza 
R$ 152,3 mil, por ativi-
dades ilegais. A ação foi 
realizada entre Secretaria 
de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável 
(Semad), Ibama, Delegacia 
Estadual de Repressão a 
Crimes Contra o Meio Am-
biente, Polícia Técnico Cien-
tífica e GT3 da Polícia Civil

A fiscalização envolveu 
25 servidores no trecho do 
rio que vai de Baliza à São 
Miguel do Araguaia. As 
equipes terrestres percor-
reram aproximadamente 
2.5 mil quilômetros, en-
quanto as náuticas patru-
lharam cerca de 600 quilô-
metros do curso d’água. 

Além das multas, foram 
apreendidos um veículo, 12 
embarcações com motores 
de popa, 22 carretilhas, 70 
varas de pesca, seis caixas 
de pesca, 39 molinetes, 
11 tarrafas, uma rede, um 
saco de boia para caça de 
tartaruga, 22 quelônios 
vivos, quatro quelônios 
mortos e uma paca. Cerca 
de 200 quilos de pescado 
foram encaminhados para 
o Abrigo dos Idosos São Mi-
guel Arcanjo, do município 
de São Miguel do Araguaia.

O nome da operação, 
Evangelista, é uma ho-
menagem ao servidor da 
Semad Evangelista Muniz 
de Araújo, mais conhecido 
como “Mossoró”, falecido 
recentemente e que dedi-
cou boa parte da vida ao 
Rio Araguaia e à defesa do 
meio ambiente goiano.

“As pessoas se apro-
veitaram da pandemia 
para a realização de ações 
criminosas contra o meio 
ambiente, completamen-
te irresponsáveis”, disse a 
secretária Andréa Vulca-
nis. “Com a chegada do 
período que seria de tem-
porada no Araguaia, as 
equipes estarão em cam-
po para coibir atividades 
ilegais”, ressaltou.

Covid-19: Goiás bate novo 
recorde com registro de 
501 casos em 24 horas

Bombeiros encontram corpo de adolescente 
que se afogou em Fazenda Nova

Goiás registrou recor-
de de 501 novos casos de 
covid-19 em 24 horas. É o 
que aponta boletim da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
divulgado na tarde desta 
terça-feiea (9/6). O Estado 
soma 6.650 confirmações 
e 180 óbitos, sendo sete 
novos registros de mortes 
desde a ultima atualização, 
na segunda-feira (8/6). 

Ainda de acordo com o bo-
letim, há em Goiás 30.972 ca-

sos suspeitos do novo corona-
vírus em investigação. Outros 
15.239 já foram descartados.

Além dos 180 óbitos con-
firmados de covid-19 em Goi-
ás até o momento, há 26 mor-
tes suspeitas que estão em 
investigação. Já foram descar-
tadas 297 mortes suspeitas 
nos municípios goianos. Não 
foi informado pela SES-GO o 
número de pessoas que testa-
ram positivo para a doença e 
que hoje estão curadas.

Bombeiros militares res-
gatam o corpo de um ado-
lescente de 15 anos que se 
afogou, no último sábado 
(6/6), no Rio Claro, municí-
pio de Fazenda Nova.

 O resgate foi realizado 
na segunda-feira (8/6). 

De acordo com os bom-
beiros, o garoto de 15 anos 
passava o final de semana 
em um racho com fami-
liares e amigos. Um grupo 
decidiu nadar na parte rasa 
do rio, mas, segundo tes-

temunhas, a vítima teria sido 
surpreendida por uma parte 
mais funda, possivelmente 
caindo em um banco de areia. 

As buscas foram inicia-

das ainda no fim de semana, 
sendo concluídas na tarde de 
segunda-feira (8/6). O corpo 
da vítima ficou aos cuidado do 
Instituto Médico Legal (IML).

Fernando Frazão
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Maia sugere cortar salário dos três 
Poderes para prorrogar auxílio
Apesar de o governo dar 

como certa a prorro-
gação do auxílio emer-

gencial por um valor menor 
dos que os atuais R$ 600, o 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), afirmou nesta 
terça-feira, 9, que uma redu-
ção no benefício precisa pas-
sar pelo Congresso. Ele sugeriu 
um corte linear nos salários 
de membros dos três Poderes 
para bancar o benefício no va-
lor de R$ 600 por mais tempo.

“O governo tem autori-
zação para renovar a renda 
emergencial pelo mesmo va-
lor, a lei não permite reduzir o 
valor. Se o governo for reduzir 
o valor, precisa encaminhar 
ao Congresso Nacional uma 
proposta que será votada 
com urgência certamente pela 
Câmara e pelo Senado”, de-
clarou. Bolsonaro reafirmou, 
nesta terça-feira, que a equipe 
econômica prevê o pagamen-

to de duas novas parcelas do 
auxílio emergencial, de R$ 300 
mensais, e que está disposto a 
aumentar esse valor se os par-
lamentares aceitarem diminuir 
os próprios salários como me-
dida de compensação.

“A ideia da equipe econô-
mica são mais duas parcelas, 
talvez de R$ 300. Sei que tem 
parlamentar que quer mais 
duas de R$ 600. Se tivermos 
um programa para diminuir 
salários de parlamentares, 
tudo bem, eu pago até R$ 1 mil 
por mês, não tem problema 
nenhum”, disse Bolsonaro ao 
sair do Palácio da Alvorada, ao 
final da manhã, após reunião 
ministerial. Em relação às de-
clarações, o presidente da Casa 
disse que deputados e senado-
res estão abertos para dialogar 
sobre reduções de salários 
para bancar as novas parcelas 
do auxílio no valor de R$ 600.

“Se todos os Poderes to-

passem cortar um valor que 
seja por seis meses, 10%, ou 
um percentual maior por me-
nos tempo, para garantir os R$ 
600, eu tenho certeza que o 
parlamento vai participar e vai 
defender. Não tem nenhum 
problema”, afirmou. Maia, con-
tudo, ressaltou que o salário 
dos parlamentares não seria su-
ficiente para cobrir as despesas.

“O salário dos parlamen-
tares em relação aos custos 
tem uma diferença um pouco 
grande. Vai ficar distante para 
cobrir, mas se todos os três 
Poderes estiverem de acordo 
para cortar salários por alguns 
meses, para garantir os R$ 
600, o Parlamento está dis-
posto a sentar na mesa e con-
versar”, argumentou. Sobre o 
debate relacionado à renda 
mínima, Maia afirmou que é 
uma discussão fundamental, 
mas que a mudança não é 
feita “da noite para o dia”.

“Renda mínima é um deba-
te fundamental. Temos muitos 
programas que têm pouca 
efetividade, que atendem mal 
com foco distorcido em relação 
a base da sociedade”, disse. Ele 

defendeu um debate amplia-
do do tema no Congresso no 
período pós-pandemia. “Não 
é da noite para o dia que você 
vai criar um programa perma-
nente. Acredito que esse de-

bate vai continuar depois da 
pandemia e vai ser feito um 
debate no Parlamento, que 
é onde se constrói soluções 
para esse tipo de tema. Preci-
sa de legislação”, disse.

Reprodução

Fernando Frazão

Anvisa ignora STF e mantém veto a doação de sangue por homens gays
A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (An-
visa) continua a orientar 
todos os laboratórios bra-
sileiros a não cumprirem 
a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que 
permite a doação de san-
gue por homens gays, até a 
“conclusão total” do caso. 

No dia 8 de maio deste 
ano, o Supremo decidiu que 
é inconstitucional a regra 
que exige abstinência sexual 
de 12 meses para “homens 
que se relacionam com ho-

mens” poderem doar san-
gue em todo o Brasil.

Ao jornal O Estado de S. 
Paulo, ministros do STF afir-
maram que a decisão deve ser 
cumprida desde a publicação 
da ata do julgamento, o que 
ocorreu no dia 22 de maio. 

 
Validação do direito
Cinco entidades do mo-

vimento LGBT e o partido 
Cidadania entraram com 
um pedido no STF para que 
seja determinado o imedia-
to cumprimento da decisão 

de derrubou a regra que 
vetava a doação de sangue 
por homens gays.

Assinam a ação a Asso-
ciação Brasileira de Lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e intersexos 
(Abglt), a Associação Nacio-
nal de Travestis e Transe-
xuais (Antra), a Associação 
Brasileira de Famílias Ho-
motransafetivas (Abrafh), a 
Associação Mães pela diver-
sidade e o grupo de advoga-
dos pela diversidade sexual 
e de gênero (GADvS).
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OMS esclarece que assintomáticos 
podem transmitir covid-19
Após afirmar que a con-

taminação a partir de 
pessoas assintomá-

ticas seria “rara”, a infecto-
logista Maria Van Kerkhove 
– responsável técnica pelo 
time de combate à covid-19 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) – esclareceu 
ontem, em uma entrevista 
especial, que houve um mal-
-entendido sobre a fala.

“Recebi muitas mensagens 
pedindo esclarecimentos sobre 
alguns argumentos que usei 
ontem durante a coletiva de 
imprensa. Acho importante es-
clarecer alguns mal-entendidos 
sobre minha fala de ontem. O 
que sabemos sobre transmis-
são é que, [das] pessoas que 
estão infectadas com covid-19, 
muitas desenvolvem sintomas. 
Mas muitas não. A maior parte 
da transmissão conhecida vem 
de pessoas que apresentam 
sintomas do vírus e passam 
para outras através de gotículas 
infectadas. Mas há um subgru-
po de pessoas que não desen-
volvem sintomas. E, para en-
tender verdadeiramente esse 

grupo, não temos uma resposta 
concreta ainda. Há estimativas 
de que o número gire entre 6% 
a 41% da população. Mas sa-
bemos que pessoas que não 
têm sintomas podem trans-
mitir o vírus”, reiterou. 

A médica fez questão, ain-
da, de frisar que há diferen-
ças entre “pré-sintomáticos” 
– aqueles indivíduos que fo-
ram infectados, mas que ain-
da estão na fase de incubação 
do vírus – e “assintomáticos” 

– os indivíduos que, apesar 
de infectados por um perío-
do mais longo de tempo, não 
desenvolveram nenhum sin-
toma clássico da doença.

“O que fiz referência on-
tem, durante a coletiva de 

imprensa, foi a poucos estu-
dos, dois ou três, que foram 
publicados e tentaram seguir 
casos assintomáticos. Eu es-
tava apenas respondendo a 
uma pergunta [feita por jorna-
listas], não estava declarando 

Reprodução

qualquer mudança de abor-
dagem da OMS. Nisso, usei 
a frase ‘muito rara’, mas isso 
não quer dizer que a trans-
missão vinda de pessoas as-
sintomáticas seja ‘muito rara’ 
globalmente”, argumentou. 

Segundo Mike Ryan, médico 
epidemiologista especializado 
em doenças infecciosas e dire-
tor executivo do Programa de 
Emergências da OMS, há um 
foco em ações práticas que di-
minuam os números de mortos 
e infectados por covid-19 em 
escala global. “Estamos tentan-
do entender o que impulsiona a 
transmissão comunitária. Que-
remos salvar vidas. Quando 
damos conselhos sobre estraté-
gias amplas de como controlar 
a doença, estamos focando em 
identificar os casos, acompa-
nhar a trajetória [da infecção], 
testar esses casos e garantir 
que haja quarentena.”

O médico voltou a asse-
gurar o entendimento da 
questão que, segundo a OMS, 
foi publicada por veículos de 
todo o mundo e gerou contro-
vérsias sobre o papel do isola-
mento social e da quarentena. 
“Qualquer que seja a propor-
ção de transmissão a partir de 
indivíduos assintomáticos – e 
esse número é desconheci-
do –, ela [a transmissão] está 
ocorrendo. Estamos convenci-
dos disso. A questão é o quan-
to.” (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 
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

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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

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

VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Condo-
mínio Residencial das Pal-
meiras – 3 quartos sen do 
1 suíte, garagem para 2 
carros, duas sacadas dar 
(escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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

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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
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
-------------------------------

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, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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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Orquestra Sinfônica Jovem 
de Goiás realiza live com 
aulas instrumentais

A Orquestra Sinfônica 
Jovem de Goiás (OSJG) 
apresenta nesta quarta-
-feira (10/6) a 5ª edição 
da  série de lives “Didá-
ticos OSJG”. A transmis-
são, marcada para às 10 
horas, contará com aulas 
gratuitas por meio da 
plataforma Google Mee-
tings.  Com participação 
de músicos renomados 
do Brasil e do exterior, 
a iniciativa visa oferecer 
masterclasses de instru-
mentos tanto para os 
músicos da Orquestra, 
quanto para o público do 
segmento musical. 

De acordo com o ma-
estro titular da Orques-
tra, Eliel Ferreira, os 
interessados em assistir 
as aulas poderão enviar 
uma mensagem, por 
meio de direct, no Ins-
tagram da Orquestra (@
orquestrasinfonicajove-
mdegoias) e solicitar o 
link de acesso.

 
O projeto
As lives realizadas 

pela Orquestra Sinfônica 
Jovem de Goiás, assim 
como as demais lives do 

ITEGO em Artes Basileu 
França, integram a cam-
panha “Arte Solidária”. 
Este projeto foi criado 
pela Associação de Pais 
e Mestres do Basileu 
França, com o apoio do 
ITEGO em Artes Basileu 
França e visa arrecadar 
alimentos para benefi-
ciar a classe artística, em 
que muitos se encon-
tram em situação de vul-
nerabilidade por conta 
da crise provocada pela 
pandemia da COVID-19. 

As doações podem ser 
feitas no Basileu França, 
situado à Avenida Uni-
versitária nº 1750, no Se-
tor Universitário. Já para 
aqueles que pretendem 
se cadastrar e ser um(a) 
beneficiário(a) da cam-
panha, basta acessar o 
seguinte endereço eletrô-
nico: www.basileufranca.
com.br/soulidario.

Confira o cronogra-
ma do V Didáticos: 10h 
- Moisés Pena, oboísta; 
11h - Iura de Rezen-
de, clarinetista; 14h 
- Cláudia Nascimento, 
flautista; 16h - Romeu 
Rabelo, fagotista.

Beyoncé negocia 
R$ 500 milhões para 
três projetos da Disney

Beyoncé que deu voz a 
Nala no remake do fil-
me ‘O Rei Leão’, agora, 

ao que tudo indica, voltará 
na trilha sonora do filme da 
Marvel, Pantera Negra 2, que 
deve estrear no próximo ano.

Uma fonte disse: “Beyoncé 
se tornou um dos principais 
players da Disney e é o ajuste 
perfeito para sua marca. Ela 
trabalhou em vários projetos 
para eles, incluindo a voz de 
Nala no remake de O Rei Leão, 
e agora eles desejam inclui-la 
em mais projetos.”

“A Disney apresentou 
um acordo no valor de 80 
milhões de libras, o que ga-
rantirá Beyoncé para três 
grandes projetos, incluindo 
a sequência de Pantera Ne-
gra. Como parte do acordo, 
eles também estão tentando 
fazer com que sua equipe 
concorde com a apresenta-
ção de Beyoncé em alguns 
dos novos documentários 
que estão chegando ao Dis-
ney Plus“. O valor na cotação 
atual do real e avaliado em 
cerca de R$ 500 milhões, na 

conversão atual.
“Após o sucesso de Me-

ghan Markle ao dublar o 
filme Elephant na platafor-
ma, eles têm projetos que 
se alinham perfeitamente 
à marca de Beyoncé. As ne-
gociações ainda estão em 
andamento, mas são os de-
talhes finais que estão sendo 
discutidos agora“. 

A primeira parceria de 
Beyoncé com a Disney ocor-
reu em 2007, quando ela apa-
receu como Alice No País das 
Maravilhas, como parte da 

série Disney Dream Portrait.
Desde então, a cantora 

trabalhou com eles em vá-
rios projetos, incluindo o pri-
meiro filme de Pantera Ne-
gra. Além de dar voz a Nala 
no remake de O Rei Leão, 
animado por computador, 
Beyoncé lançou um álbum 
de 14 faixas para acompa-
nhar o sucesso de bilheteria. 

O filme arrecadou mais 
de 780 milhões de libras 
nas bilheterias do mundo. 
Em reais da cerca de R$ 
4.865.072.160,00.

Reprodução


