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OMS alerta que disseminação 
da covid-19 está acelerando
A Organização Mundial da Saúde alertou que a propagação do coronavírus está se acelerando depois que uma alta diária de 150 mil 
novos casos foi relatada na semana passada. A covid-19 infectou mais de 8,8 milhões de pessoas e levou 464 mil pessoas ao óbito. p2
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A operação que levou à prisão do ex-assessor parlamentar será a base 
da denúncia que o Ministério Público do Rio deve apresentar. p3
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OMS alerta que disseminação 
da covid-19 está acelerando
O chefe da Organização 

Mundial da Saúde 
alertou que a pro-

pagação global do novo co-
ronavírus está se acelerando 
depois que uma alta diária 
de 150 mil novos casos foi re-
latada na semana passada. A 
covid-19 infectou mais de 8,8 
milhões de pessoas e levou 
464 mil pessoas ao óbito, se-
gundo dados compilados pela 
Universidade Johns Hopkins.

Na Europa, a reabertura 
gradual da economia conti-
nua em andamento. No pri-
meiro dia em que a Espanha 
está fora do estado de emer-
gência, o primeiro-ministro 
espanhol, Pedro Sánchez, 
pediu às pessoas que tomem 
o máximo de precauções de 
saúde pública. Ele afirmou 
que embora a Europa este-
ja se estabilizando, o vírus 
“está correndo solto em ou-
tros continentes”.

Nenhuma nova morte por 
coronavírus foi registrada na 
Escócia ou na Irlanda do Norte 
nas últimas 24 horas, segun-
do dados oficiais - sinais que 
apontam que a disseminação 
da covid-19 está diminuindo 
no Reino Unido. O governo da 
Inglaterra disse neste domin-
go que 43 mortes foram re-
gistradas no país nas últimas 
24 horas, elevando o número 
oficial de óbitos para 42.632. 
A taxa diária de mortalidade 
por covid-19 é uma das mais 
baixas do país, embora os 
números caiam nos fins de 
semana devido a atrasos no 
registro de mortes.

O governo britânico diz 
que vai apresentar nesta se-
mana seus planos para a pró-
xima etapa de afrouxamento 
dos bloqueios em todo o 
país. A reabertura de cafés, 
restaurantes e pubs na In-
glaterra está sendo estudada 
para 4 de julho. O secretário 
de Saúde, Matt Hancock, diz 
que o governo provavelmen-
te vai facilitar uma regra que 
exige que as pessoas fiquem 
a 2 metros de distância, algo 
que ajudaria a reabrir os lo-
cais. Hancock disse que pode 
ser possível que as pessoas 
estejam mais próximas se 
tomarem outras medidas, 
como usar máscaras.

Na Alemanha, um frigo-
rífico, localizado no noro-
este do país, possui 1.029 
casos, de modo que o go-
verno regional emitiu uma 
quarentena para todos os 
6.500 trabalhadores, geren-
tes da unidade de processa-
mento de carnes Toennies. 
Autoridades das regiões de 
Goettingen e Renânia do 
Norte-Vestfália pediram à 
polícia que aplique medidas 
de quarentena após um au-
mento nas infecções locais 
por covid-19, o que causou 
um aumento na taxa de con-
taminação do vírus no país.

A Grécia registrou mais 
uma morte pelo coronaví-
rus, enquanto a Macedônia 
atingiu um novo recorde di-
ário com 11 fatalidades rela-
cionadas ao vírus. As mortes 
elevaram o número de víti-
mas da pandemia da Mace-

dônia para 233 e o número 
de casos confirmados para 
5.005. Na Grécia, as autori-
dades anunciaram 19 novos 
casos confirmados no sába-
do, um dia antes.

O número total de casos 
confirmados no país agora é 
de 3.254, com 190 mortes. No 
Vaticano, na missa dominical, 
o papa Francisco disse que 
a pandemia deve despertar 
uma nova consciência am-
biental. O papa afirmou que a 
drástica redução da poluição 
durante os bloqueios para 
controle da doença corona-
vírus em todo o mundo deve 
levar a uma maior preocupa-
ção com o meio ambiente, à 
medida que as restrições são 
levantadas. O papa também 
pediu atenção especial aos 
refugiados durante a pande-
mia. O chefe da Organização 
Mundial da Saúde alertou que 
a propagação global do novo 
coronavírus está se aceleran-
do depois que uma alta diária 
de 150 mil novos casos foi re-
latada na semana passada. A 
covid-19 infectou mais de 8,8 
milhões de pessoas e levou 
464 mil pessoas ao óbito, se-
gundo dados compilados pela 
Universidade Johns Hopkins.

Na Europa, a reabertura 
gradual da economia continua 
em andamento. No primeiro 
dia em que a Espanha está 
fora do estado de emergência, 
o primeiro-ministro espanhol, 
Pedro Sánchez, pediu às pes-
soas que tomem o máximo de 
precauções de saúde pública. 
Ele afirmou que embora a Eu-

ropa esteja se estabilizando, o 
vírus “está correndo solto em 
outros continentes”.

Nenhuma nova morte 
por coronavírus foi registra-
da na Escócia ou na Irlanda 
do Norte nas últimas 24 ho-
ras, segundo dados oficiais 
- sinais que apontam que a 
disseminação da covid-19 
está diminuindo no Reino 
Unido. O governo da Ingla-
terra disse neste domingo 
que 43 mortes foram regis-
tradas no país nas últimas 24 
horas, elevando o número 
oficial de óbitos para 42.632. 
A taxa diária de mortalidade 
por covid-19 é uma das mais 
baixas do país, embora os 
números caiam nos fins de 
semana devido a atrasos no 
registro de mortes.

O governo britânico diz que 
vai apresentar nesta semana 
seus planos para a próxima 
etapa de afrouxamento dos 
bloqueios em todo o país. A re-
abertura de cafés, restaurantes 
e pubs na Inglaterra está sendo 
estudada para 4 de julho. O se-
cretário de Saúde, Matt Han-
cock, diz que o governo pro-
vavelmente vai facilitar uma 
regra que exige que as pessoas 
fiquem a 2 metros de distân-
cia, algo que ajudaria a reabrir 
os locais. Hancock disse que 
pode ser possível que as pes-
soas estejam mais próximas 
se tomarem outras medidas, 
como usar máscaras.

Na Alemanha, um frigo-
rífico, localizado no noro-
este do país, possui 1.029 
casos, de modo que o go-

verno regional emitiu uma 
quarentena para todos os 
6.500 trabalhadores, geren-
tes da unidade de processa-
mento de carnes Toennies. 
Autoridades das regiões de 
Goettingen e Renânia do 
Norte-Vestfália pediram à 
polícia que aplique medidas 
de quarentena após um au-
mento nas infecções locais 
por covid-19, o que causou 
um aumento na taxa de con-
taminação do vírus no país.

A Grécia registrou mais 
uma morte pelo coronavírus, 
enquanto a Macedônia atingiu 
um novo recorde diário com 
11 fatalidades relacionadas ao 
vírus. As mortes elevaram o 
número de vítimas da pande-
mia da Macedônia para 233 e 
o número de casos confirma-
dos para 5.005. Na Grécia, as 
autoridades anunciaram 19 
novos casos confirmados no 
sábado, um dia antes.

O número total de casos 
confirmados no país agora 
é de 3.254, com 190 mor-
tes. No Vaticano, na missa 
dominical, o papa Francisco 
disse que a pandemia deve 
despertar uma nova cons-
ciência ambiental. O papa 
afirmou que a drástica redu-
ção da poluição durante os 
bloqueios para controle da 
doença coronavírus em todo 
o mundo deve levar a uma 
maior preocupação com o 
meio ambiente, à medida 
que as restrições são levan-
tadas. O papa também pediu 
atenção especial aos refugia-
dos durante a pandemia.

Justiça manda 
fechar unidade 
dos Correios 
em Goiânia 
após caso 
de covid-19

A Justiça de Goiás de-
terminou que a Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos em Goiás sus-
penda as atividades do 
Centro de Distribuição 
Domiciliar (CDD) Gua-
nabara depois que um 
trabalhador da unidade 
testou positivo para a 
covid-19. A unidade, que 
fica no setor Santa Geno-
veva, em Goiânia, ainda 
deve passar por desinfec-
ção e higienização total, 
inclusive das encomen-
das, dentro de 48 horas.

Assinada na sexta-feira 
(19/6), a decisão da juíza 
Eunice Fernandes de Cas-
tro, da 9ª Vara do Trabalho 
da Capital, faz parte da 
Ação Civil Pública propos-
ta pelo Sindicato dos Tra-
balhadores dos Correios 
(Sintect-GO) para garantir 
a segurança e a saúde dos 
trabalhadores dos Cor-
reios diante da pandemia.

Ao deferir o pedido de 
tutela antecipada, a juíza 
também determinou que 
os funcionários do CDD 
Guanabara permaneçam, 
no mínimo, por 14 dias 
realizando trabalho remo-
to, sem prejuízos salariais. 
Quem for diagnosticado 
com a covid-19 deve ficar 
afastado pelo tempo ne-
cessário ao tratamento.

Em sua justificativa, 
a juíza ainda frisou que, 
além do risco claro aos 43 
funcionários da unidade, 
a confirmação do caso de 
um trabalhador infecta-
do pela Covid-19 no CDD 
Guanabara expõe a po-
pulação que usufrui dos 
serviços prestados pela 
empresa. “Especialmen-
te atividades operacio-
nais de distribuição de 
correspondências e mer-
cadorias, no manuseio e 
entrega, em atendimen-
to presencial a clientes 
ou realizando entregas, 
circulando pelas ruas e 
em contato com tercei-
ros”, pontua. 

A ECT tem cinco dias, 
a contar da decisão, para 
apresentar o cumprimen-
to das obrigações previs-
tas, sob pena de multa 
diária de R$ 10 mil.

goiás registra 696 novos 
casos de covid-19 e oito 
mortes nas últimas 24h

Acampamentos ilegais no Rio Araguaia 
podem gerar multa de R$ 500 mil

Goiás registrou, nas úl-
timas 24 horas, 696 novos 
casos de covid-19 e mais 
oito mortes. Segundo o 
boletim diário da Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES-GO), divulgado neste 
domingo (21/6), no total 
são 15.745 casos confir-
mados e 303 óbitos. 

Ainda segundo o bole-

tim, 23.256 casos suspei-
tos já foram descartados, 
enquanto 43.323 seguem 
em investigação. Sobre as 
mortes, há 365 em análise.

O governo de Goiás 
disponibiliza plataforma, 
atualizada a cada 30 mi-
nutos, com os principais 
dados sobre o avanço da 
covid-19 no Estado.

O Governo do Esta-
do deu início, na manhã 
deste sábado (20/6), 
à operação especial 
em Aruanã e no distri-
to de Luiz Alves para 
conscientização sobre 
o decreto que proíbe 
aglomerações e acam-
pamentos ao longo do 
Rio Araguaia para evitar 
a propagação da pande-
mia de covid-19. A meta 
é orientar moradores e 
possíveis visitantes so-

bre as medidas adotadas 
pelo governador Ronaldo 
Caiado que entram em vi-
gor no dia 1º de julho.

O não cumprimento das 
determinações do decre-
to acarretará em infração 
ambiental, com multas que 
podem chegar a R$ 500 mil. 
“Queremos evitar, a todo 
custo, a aplicação das mul-
tas. Por isso, realizamos o 
trabalho educativo, para 
que a informação seja nos-
sa aliada neste momento 

delicado”, disse a secretá-
ria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável, 
Andréa Vulcanis. 

Os acampamentos arma-
dos ao longo do Araguaia 
estão sendo notificados 
para que procedam a des-
mobilização de estruturas 
temporárias de restauran-
tes, bares, banheiros, pon-
tos de apoio e quaisquer 
outras de atendimento a tu-
ristas e usuários em praias, 
beiras de rios e cachoeiras.
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Prisão de Queiroz servirá de base para 
1ª denúncia no caso da “rachadinha”
A operação que levou à 

prisão do ex-assessor 
parlamentar Fabrício 

Queiroz será a base da de-
núncia que o Ministério Pú-
blico do Rio deve apresentar 
contra o primeiro grupo de 
investigados no caso da “ra-
chadinha”. Investigadores e 
advogados que conhecem 
o caso disseram ao Estadão 
que os promotores devem 
dividir os processos de acor-
do com os núcleos da cha-
mada organização criminosa 
que funcionaria no gabinete 
do então deputado estadual 
Flávio Bolsonaro, na Assem-
bleia Legislativa do Rio.

No pedido de prisão de Fa-
brício Queiroz, os promotores 
mostraram que obtiveram na 
Justiça 103 quebras de sigilos 
bancários e fiscais de empre-
sas e pessoas para apurar 
cinco crimes: organização cri-
minosa, obstrução da Justiça, 

peculato, lavagem de dinheiro 
e inserção de informação falsa 
em documento público. Jun-
tos, esses delitos têm penas 
que atingem, somadas e em 
caso de condenação, um míni-
mo de 13 anos e um máximo 
de 45 anos de prisão.

A decisão de fazer novas 
buscas no caso durante a 
ação que culminou na prisão 
de Queiroz na Operação Anjo 
pode levar ainda a novas di-
ligências, em razão do que 
for descoberto na perícia nos 
telefones do ex-assessor e do 
advogado Luiz Gustavo Bot-
to Maia, outro alvo. Um dos 
objetivos dos promotores 
é identificar o personagem 
que usa o codinome de Anjo, 
responsável por dar ordens 
para Queiroz e mantê-lo es-
condido em Atibaia, onde foi 
preso na quinta-feira pela 
Polícia Civil de São Paulo.

O imóvel em que o ho-

mem apontado como o ope-
rador financeiro do esquema 
fraudulento chefiado pelo 
senador estava pertence ao 
advogado Frederick Wassef, 
que defende Flávio Bolsona-
ro (Republicanos-RJ) e é ami-
go do presidente Jair Bolso-
naro. No caso da Operação 
Anjo, os promotores disse-
ram ao juiz Flávio Itabaiana, 
da 27.ª Vara Criminal do Rio, 
que estavam investigando 
lavagem de dinheiro, obstru-
ção da Justiça e peculato.

A ação atingiu quatro in-
tegrantes do que a promoto-
ria designa como o primeiro 
núcleo da organização crimi-
nosa. Trata-se do grupo liga-
do ao ex-assessor parlamen-
tar. A divisão da organização 
criminosa em grupos fez par-
te da fase anterior da apura-
ção da promotoria, quando, 
em 18 de dezembro de 2019, 
foram cumpridos 24 manda-

dos de busca e apreensão e 
quebrados os sigilos bancá-
rios, telefônico e fiscal dos 
seus integrantes.

No grupo de Queiroz, o 
Ministério Público lista 14 
pessoas. Além dele, são ci-
tadas as duas filhas do ex-
-assessor - Nathália Melo 
de Queiroz e Evelyn Melo 
de Queiroz -, e sua mulher, 
Márcia Oliveira Aguiar. Már-
cia teve a prisão preventi-
va decretada na Operação 
Anjo, mas permanecia fora-
gida até a conclusão desta 
edição. Os dois outros inte-
grantes do grupo que foram 
alvo da operação são as ex-
-assessoras Luiza Souza Paes 
e Alessandra Esteves Marins.

Acusação
É este núcleo que deve 

ser o alvo da primeira de-
núncia criminal. Com a re-
partição do caso em mais 

processos, os promotores 
evitariam uma ação demo-
rada e confusa, com deze-
nas de fatos e condutas a 
serem examinadas, o que 
poderia tumultuar o proces-
so, tornando-o moroso. A 
ideia seria garantir agilidade 
às ações, seguindo o mode-
lo da Operação Lava Jato, 
em Curitiba.

Advogados que atuam 
no caso disseram ainda que 
esperam que os demais cin-
co grupos listados pelo MP 
deem origem a processos 
diferentes. O segundo grupo 
investigado era liderado pelo 
ex-capitão da PM e miliciano 
Adriano Magalhães da Nó-
brega, morto em fevereiro 
em tiroteio com a polícia no 
interior da Bahia. Ele, sua 
mãe e sua ex-mulher, além 
das duas pizzarias das quais 
ele era sócio, teriam repas-
sado R$ 405 mil, dos quais 

R$ 202 mil por meio de sa-
ques em dinheiro, para o 
operador financeiro da orga-
nização criminosa.

O terceiro grupo seria o 
composto por ex-assesso-
res de Flávio que moravam 
em Resende, no interior do 
Rio, e que repassavam ao 
então deputado quase a in-
tegralidade de seus salários 
na Alerj. O grupo é designa-
do como “família Siqueira”. 
O quarto grupo é o lidera-
do pelo PM Diego Sodré de 
Castro Ambrósio e a empre-
sa de vigilância Santa Clara. 
O quinto caso é o da loja 
de chocolates do senador 
e por fim, no último gru-
po, está a investigação das 
transações imobiliárias. Os 
promotores não decidiram 
ainda se vão ou não apre-
sentar uma denúncia espe-
cífica apenas para o crime 
de organização criminosa.

Letícia Coqueiro

Juiz suspende decreto que autoriza reabertura do comércio em Goiânia
A Justiça de Goiás suspen-

deu neste domingo (21/6), em 
caráter liminar, o decreto da 
Prefeitura de Goiânia que au-
toriza a reabertura de alguns 
segmentos econômicos na 
capital a partir desta segunda-
-feira. Entre eles, o comércio 
atacadista e varejista, shoppin-
gs, galerias e camelódromos. 

A decisão foi assinada 
pelo juiz plantonista Claudi-
ney Alves de Melo, e atende 
a um pedido do Ministério 
Público de Goiás. Em nota, 
a gestão municipal informou 

que a Procuradoria-Geral 
do Município foi notificada 
da liminar, e que “eventuais 
medidas administrativas e 
judiciais serão estudadas e 
discutidas junto ao Chefe do 
Poder Executivo para defini-
ção das providências”.

Segundo o MP-GO, o prin-
cipal motivo para derrubada 
do decreto é o desrespeito 
à orientação do Centro de 
Operações de Emergência 
em Saúde Pública (COE) do 
Município de Goiânia, que 
foi contrário à reabertura. A 

posição se baseia em estu-
dos técnicos que mostram 
a ascensão da covid-19 na 
capital. “O decreto pautou-
-se dentro da competência 
da municipalidade, mas sem 
cuidar da necessária funda-
mentação em elementos de 
ordem científica, a cargo do 
COE”, escreve o juiz.

Pelo decreto nº 1.187, de 
19 de junho de 2020, a pre-
feitura indica que reabertura 
de todos esses locais deveria 
seguir uma série de protoco-
los de segurança.
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Trump diz que Brasil não está 
bem no controle da pandemia 
O presidente dos Esta-

dos Unidos, Donald 
Trump, voltou a co-

mentar sobre a situação bra-
sileira no combate do novo 
coronavírus. Ontem à noite, 
durante comício, Trump disse 
que o Brasil não “está indo 
bem” no controle da doença, 
assim como a Suécia. “Per-
gunte a eles como eles estão 
no Brasil, não estão muito 
bem. Vocês ouviram muito so-
bre a Suécia. Pergunte a eles 
como estão”, afirmou, acres-
centando que os Estados Uni-
dos salvaram um milhão de 
vidas. “Agora, é hora de vol-
tar ao trabalho”, completou 
Trump, em discurso durante 
ato eleitoral Tulsa, no Estado 
americano de Oklahoma.

Os EUA são o país com 
maior número de contami-
nados pela covid-19, segui-
do pelo Brasil. Os EUA tem 
mais de 2,2 milhões de casos 
e mais de 120 mil óbitos, 
segundo dados da Universi-
dade Johns Hopkins. Em 24 
de maio, os Estados Unidos 
proibiram a entrada de via-

jantes oriundos do Brasil. No 
Brasil, há 1.070.139 casos 
e 50.058 óbitos, segundo 
dados do consórcio da im-
prensa. Em 24 horas, foram 
registradas 968 mortes, de 
acordo com levantamento 
feito por Estadão, G1, O Glo-
bo, Extra, Folha e UOL.

Trump comentou também 
sobre a redução do ritmo de 

realização de testes para o 
novo coronavírus, repetin-
do observações anteriores 
de que números mais altos 
parecem ruins. Segundo 
ele, mais de 25 milhões de 
testes para a doença foram 
realizados.”Quando você faz 
testes nessa medida, encon-
tra mais pessoas. Você vai en-
contrar mais casos. Então eu 

disse ao meu pessoal: ‘Deva-
gar, por favor.’”, disse Trump.

O presidente disse que sal-
vou “centenas de milhares de 
vidas” através de ações para 
combater a doença. Seis mem-
bros da equipe de campanha 
de Trump que se preparavam 
para o comício testaram positi-
vo para o vírus e, por isso, não 
participaram do evento, dis-

seram autoridades. Contudo, 
especialistas em saúde pública 
dizem que não testar a popula-
ção deve aumentar o número 
geral de casos, porque as pes-
soas infectadas não sabem que 
estão contaminadas e devem 
ficar em quarentena.

O presidente norte-ameri-
cano defendeu ainda a reaber-
tura econômica do país e des-

Reprodução

tacou que sua gestão fez o país 
retomar a prosperidade eco-
nômica - projeto que foi preju-
dicado pela pandemia do novo 
coronavírus. “Nós éramos a 
inveja do mundo ... e então o 
vírus entrou”, disse Trump. Ele 
enfatizou que estava na hora 
de abrir a economia e voltar 
ao trabalho. “Nós vamos subir, 
subir, subir”, afirmou.

No discurso, Trump tam-
bém voltou a citar a China 
como origem da doença e 
disse que o vírus deveria “ter 
permanecido onde surgiu”. 
No território norte-america-
no, o vírus parece estar se 
espalhando pelo Oeste e Sul. 
Neste domingo, o estado do 
Arizona relatou 3.109 novas 
infecções, um pouco abaixo 
do recorde de sexta-feira e 26 
mortes. O estado de Nevada 
também relatou uma nova 
alta de 445 casos. O estado 
de Oklahoma informou no 
sábado 331 novos casos de 
vírus, elevando o número to-
tal de casos confirmados para 
10.037, com 368 mortes por 
covid-19, de acordo com o 
departamento de saúde local.

A campanha de Joe Biden, 
rival democrata de Trump nas 
eleições presidenciais, que se-
rão realizadas em novembro, 
acusou Trump de “colocar a 
política à frente da segurança 
e do bem-estar econômico do 
povo americano”.



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
-------------------------------
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, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

Veículos
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APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 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

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
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. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
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. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656

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

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experiená-
rea.  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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Hamilton se disfarça e vai 
às ruas de Londres participar 
de ato contra o racismo

O hexacampeão mun-
dial de Fórmula 1 Lewis 
Hamilton participou nes-
te domingo, em Londres, 
de um protesto contra o 
racismo. O ato organiza-
do após a repercussão 
do assassinato do norte-
-americano George Floyd, 
um homem negro, no fim 
de maio, pela polícia, reu-
niu milhares de pessoas 
na capital britânica e con-
tou com a presença do 
piloto da Mercedes, que 
se disfarçou com óculos, 
gorro e máscara para se 
juntar aos demais presen-
tes na manifestação.

Hamilton revelou a 
presença na passeata em 
uma postagem no Twitter. 
O piloto aparece vestido 
com roupa preta e carre-
gando um cartaz com a 
frase Black Lives Matter 
(Vidas Negras Importam, 
em português). O ato 
ocorreu nos arredores do 
Hyde Park, um dos prin-
cipais pontos turísticos 
de Londres, e segundo o 

multicampeão da Fórmula 
1, foi um evento pacífico e 
marcado pela presença de 
pessoas de variadas origens.

Hamilton tem se manifes-
tado continuamente nas últi-
mas semanas para defender 
a realização das manifesta-
ções antirracistas pelo mun-
do. “Fui ao Hyde Park hoje 
para o protesto pacífico. Es-
tava muito orgulhoso de ver 
pessoalmente tantas pesso-
as de todas as raças e origem 
participando do movimento. 
Foi realmente emocionante. 
Eu me extremamente po-
sitivo com a mudança, mas 
não podemos parar agora”, 
escreveu o piloto.

O único piloto negro da 
Fórmula 1 disse apoiar a der-
rubada de símbolos racistas 
pelo mundo e criou uma 
comissão para promover a 
diversidade no automobi-
lismo. A temporada deste 
ano da categoria ainda não 
começou por causa do novo 
coronavírus, mas a primeira 
corrida está prevista para o 
início de julho, na Áustria.

Angelina Jolie supera 
Capitã Marvel como heroína 
mais poderosa do MCU

Demorou 11 anos, 
mas o Universo Ci-
nematográfico da 

Marvel Studios finalmente 
trouxe um filme protagoni-
zado por uma mulher. Capitã 
Marvel apresentou a heroína 
de Brie Larson para o MCU, 
que tem uma boa parcela de 
papéis femininos para suas 
heroínas, mas felizmente 
esse número vai aumentar.

Duas dessas adições vie-
ram com nomes de peso no 
painel da Marvel Studios 
sediado por Kevin Feige na 
San Diego Comic-Con do 
ano passado: Angelina Jolie 
e Natalie Portman. Duas das 
atrizes mais premiadas e ta-
lentosas de suas gerações, 
ambas se tornarão heroínas 
na Fase 4 do estúdio, que co-
meça oficialmente em 2020.

Aliás, essa nova Fase co-
meça justamente com a pri-
meira heroína do MCU, que 
enfim terá seu filme solo: 
Viúva Negra, confirmado 
como um prelúdio entre os 
eventos de Capitão América: 
Guerra Civil e Vingadores: 
Guerra Infinita.

Mas as novidades come-
çam com Os Eternos. An-
gelina Jolie fez sua entrada 
triunfal na San Diego Comic-
-Con ao lado dos demais 
integrantes do elenco do 
filme de Chloé Zhao, sendo 
confirmada no papel de The-
na, que nos quadrinhos é a 
primeira líder dos Eternos 
na Terra, e parece um papel 
feito sob medida para a atriz.

Jolie sempre quis inter-
pretar Cleópatra nos cine-

mas, e Thena está quase 
ali. A personagem é uma 
das Eternas mais antigas da 
Marvel, originada na Grécia 
Antiga e que acabou tendo 
uma longa passagem pela 
história dos humanos. Ela 
inclusive chegou a traba-
lhar nas Indústrias Stark, 
escondida, então não du-
videm de alguma conexão 
entre Athena e o falecido 
Homem de Ferro no MCU.

E quando falamos so-
bre poderes, Angelina Jo-
lie não vai ficar desfalcada 
perto de Thor, Feiticeira 
Escarlate ou mesmo a Ca-
pitã Marvel de Brie Larson.

Quem é Thena?
Em Os Eternos, Angelina 

Jolie será a guerreira The-
na. A personagem faz parte 
dessa poderosa raça de se-
res que será apresentada. 
Porém, o que todos devem 
saber é que a heroína de 
Angelina Jolie será uma das 
mais poderosas do MCU.

Nos quadrinhos, Thena é 
filha do Eterno Zuras e da deu-
sa da terra Cybele. Isso explica 
toda a força da personagem.

Inicialmente, a heroína 
de Angelina Jolie se chamava 
Azura, mas ela fez um pacto 
com os Deuses do Olimpo e 
assim, mudou de nome. Ela 
e o pai aceitaram ser solda-
dos de Atena e Zeus na Terra.

Uma curiosidade é que 
Thena é prima de Thanos, 
grande vilão de Vingadores: 
Guerra Infinita e Vingadores: 
Ultimato. Não apenas isso, 
no mundo após Vingadores: 

Ultimato, a heroína já deve 
ter mais de 4 mil anos.

Thena possui vários po-
deres. Entre eles, super-
velocidade, regeneração, 
telepatia, teletransporte, su-
perforça e manipulação de 
energia cósmica. O segredo 
na vida dela é que a heroína 
tem um romance com Kro, 
que faz parte dos Deviantes, 
os vilões dos Eternos.

Vale notar que esse grupo 
ainda tem um forte laço com 
os Celestiais, que os criaram, 
e como visto antes, com os 
Deuses do Olimpo.

O papel, inclusive, será 
um grande desafio para An-
gelina Jolie. A atriz admitiu 
para People que está trei-
nando “de lutas de espada 
até balé” para ser a perso-
nagem da Marvel. Os Eter-
nos chega em fevereiro de 
2021 nos cinemas.

A nova deusa 
do trovão
A outra grande surpresa 

veio com Thor: Love and 
Thunder, quarto filme do 
Deus do Trovão. Em certo 
momento da apresentação, 
o diretor Taika Waititi e os 
astros Chris Hemsworth e 
Tessa Thompson anuncia-
ram que o longa introdu-
ziria a versão feminina do 
Deus do Trovão: Jane Fos-
ter, que será vivida por nin-
guém menos do que Natalie 
Portman, que interpretou 
a personagem nos dois pri-
meiros filmes solo de Thor, 
e agora está de volta ao 
MCU com força total.

É uma notícia surpreen-
dente, afinal a saída da atriz 
após Thor: O Mundo Som-
brio não foi das mais tran-
quilas, com a atriz ficando 
insatisfeita com o tratamen-
to do estúdio em relação a 
Patty Jenkins, que seria a 
primeira opção para dirigir 
o filme – mas que anos de-
pois comandou o filme da 
Mulher-Maravilha.

Portman apareceu no 
palco do Hall H da San Diego 
Comic-Con e literalmente le-
vantou o Mjolnir, e os fãs já 
começam a especular sobre 
o que isso significa para o vin-
douro filme de Taika Waititi.

Claro, os conhecedores 
dos quadrinhos não acham 
isso nem um pouco estra-
nho, já que a ideia de Jane 
Foster assumir o martelo de 
Thor e se tornar a nova Deu-
sa do Trovão já aconteceu 
nas HQs e agora promete 
mais uma grande heroína 
para o MCU – que já deve 
estar pensando no filme da 
A-Force, grupo que reúne as 
super-heroínas da Marvel e 
que foi indiretamente apre-
sentado em Vingadores: Ul-
timato.

Junte a Thena de Angelina 
Jolie e a Jane Thor de Natalie 
Portman com Capitã Marvel, 
Feiticeira Escarlate, Valquíria, 
Vespa, Resgate, Shuri e Okoye 
e temos um time de super-
-heroínas extremamente ca-
rismático e capaz. O futuro da 
Marvel é realmente feminino, 
e agora tem dois dos maiores 
nomes de Hollywood em sua 
nova Fase nos cinemas.
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