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10 milhões de pedidos por 
auxílio estão sem resposta
Ainda existem 8 milhões de pessoas na fila à espera do resultado de uma análise para receber o benefício, 
passados 80 dias do início do programa. Outras 2 milhões dependem de reanálise pelo Ministério da Cidadania. p3

Ciclone 
deixa sul do 

Brasil e segue 
para oceano p2

Congresso promulga emenda que adia 
eleições municipais para novembro

Justiça suspende decreto e autoriza 
reabertura do comércio em Goiânia

Em uma sessão do Congresso Nacional concorrida, foi promulgada 
a Emenda Constitucional 107, que adia as eleições municipais. p3

O TJ-GO suspendeu o decreto municipal que determinava isolamento 
alternado, sugestão do governo estadual, em Goiânia. p2

Diário Do EstaDo

Orquestra sinfônica celebra batismo cultural de Goiânia p8
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Justiça suspende decreto e autoriza 
reabertura do comércio em Goiânia

O Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás (TJ-
-GO) suspendeu nes-

ta quinta-feira (2/7) o decreto 
municipal que determinava 
isolamento alternado, suges-
tão do governo estadual, em 
Goiânia. Na decisão, que aca-
tou pedido  da Federação do 
Comércio, Bens e Serviços do 
Estado de Goiás (Fecomércio-

-GO), a juíza Jussara Cristina 
Oliveira Louza decidiu pelo 
retorno dos efeitos do decre-
to publicado em 19 de junho 
pela prefeitura, que permitia 
a abertura do comércio. A 
mudança passa a valer nesta 
sexta-feira (3/7). 

Na última determinação 
proferida pelo Executivo mu-
nicipal, que seguiu à risca o 

decreto estadual do governo 
Caiado, definiu-se que o co-
mércio e demais estabeleci-
mentos não essenciais atua-
riam de modo intermitente: 
14 dias de portas fechadas e 
outros 14 em funcionamento.

“A autorização de reaber-
tura do comércio e serviços 
com posterior ordem de 
fechamento, em menos de 

uma semana, sem demons-
trar a mudança no cenário a 
justificar o recrudescimento 
da política de combate à dis-
seminação do vírus, frustra 
não só a justa expectativa do 
trabalho, mas gera inseguran-
ça, traz desempregos, fecha-
mento de lojas e empresas, 
desespero de grande parte 
da população, além de da-

nos sérios à saúde, em efeito 
cascata, pois sem ganhos não 
é possível ao cidadão arcar 
com as despesas de sustento 
básico, como alimentação e 
saúde”, escreveu Jussara Lou-
za em sua decisão.

Segundo a prefeitura, a 
decisão será analisada e, 
posteriormente, a gestão de-
verá decidir como proceder.

Reprodução

Ciclone 
deixa sul 
do Brasil e 
segue para 
oceano

O ciclone extratropical 
que atingiu a região sul do 
país na tarde desta terça-
-feira (30/6) seguiu em 
direção ao Oceano Atlân-
tico e não oferece mais 
perigo. As informações 
são da empresa meteoro-
lógica Metsul. O resquício 
da passagem do ciclone 
virá nos próximos dias em 
forma de uma frente fria e 
geadas, que podem fazer 
a temperatura cair para 
abaixo de zero.

O Sistema de Tecnolo-
gia e Monitoramento Am-
biental do Paraná (Sime-
par), empresa paranaense, 
afirmou que a temperatu-
ra cairá com mais inten-
sidade amanhã (3), com 
risco de geadas no estado. 
Essa frente fria se desloca-
rá em direção a Santa Ca-
tarina, mais ao sul do país.

O governo de Santa 
Catarina está trabalhan-
do no reparo dos estra-
gos causados pelo ciclo-
ne, que provocou mortes 
e destruição com fortes 
ventos, chuvas e granizo. 
Até ontem (1º) foram re-
gistradas nove mortes. 

“Lamentamos as 
mortes ocorridas nesta 
catástrofe e continuare-
mos atuando firmes para 
minimizar o sofrimento 
das pessoas atingidas. 
Estamos buscando apoio 
do Governo Federal para 
que a reconstrução seja 
rápida. É o momento de 
nos unirmos para vencer 
mais este desafio”, disse 
o governador de Santa 
Catarina, Carlos Moisés. 
Pelo menos 49 cidades do 
estado foram afetadas.

No Rio Grande do Sul, 
foram pelo menos 19 mu-
nicípios atingidos. As úl-
timas notícias da Defesa 
Civil do estado, divulgadas 
na tarde de ontem, mos-
tram que 1.119 pessoas 
ficaram desalojadas. Já 
no Paraná, o boletim da 
Defesa Civil divulgado na 
manhã de hoje mostra 
que 70 municípios foram 
atingidos pelas chuvas e 
vendavais, com 14.392 
pessoas afetadas. Dessas, 
280 ficaram desalojadas e 
11 feridas. (Agência Brasil)

Goiânia confirma 366 casos 
de coronavírus em 24 horas

PRF-GO apreende 94 celulares 
escondidos na lataria de carro

Goiânia soma 7.349 testes 
com diagnóstico positivo para 
o novo coronavírus. Segundo a 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), nas últimas 24 horas 
foram registrados 366 casos. 
Além disso, 1.074 pessoas 
seguem em isolamento do-
miciliar por conta da doença. 
Outras 254 pessoas seguem 
internadas. O número de pes-
soas recuperadas soma 5.841. 
Já o número de óbitos registra-
dos na capital é de 180.

Segundo a SMS, dos 11 

novos óbitos confirmados no 
boletim desta quinta-feira, dois 
ocorreram nas últimas 24 ho-
ras. Os demais, segundo a SMS, 
são de casos anteriores repas-
sados pelos hospitais hoje.

Desde o início da pandemia, 
720 pacientes foram internados 
com a doença na capital. O nú-
mero representa 10% dos casos 
registrados. Do total de pacientes 
que precisaram de assistência 
nas unidades de saúde, 357 fo-
ram transferidos para uma Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI).

Um casal foi preso, na 
manhã desta quinta-feira 
(2/7), transportando 94 
celulares de última gera-
ção escondidos na lata-
ria do carro na BR-060, 
em Rio Verde, na região 
sudoeste de Goiás. No 
veículo ainda estava uma 
criança, filha do casal.

Policiais rodoviários 
federais abordaram o 
Peugeot/2008 quando 
patrulhavam a rodovia e 
verificaram que o condu-

tor tinha antecedentes cri-
minais por descaminho. Em 
vistoria no interior do carro 
encontraram três celulares 
novos no porta-luvas.

O veículo foi levado para 
a unidade da PRF em Rio 
Verde onde os policiais fize-
ram a vistoria mais detalha-
da e encontraram outros 91 
aparelhos de celular dentro 
das quatro portas do carro, 
escondidos entre o forro e a 
lataria. Os suspeitos afirma-
ram que compraram a mer-

cadoria em Ponta-Porã (MS), 
na fronteira com o Paraguai.

Os aparelhos, 75 da mar-
ca Iphone e 19 da marca 
Xiaomi, poderiam render 
cerca de R$ 270 mil ao casal. 
O homem, 49 anos, e a mu-
lher, 35, são proprietários 
de loja no camelódromo de 
Goiânia, onde os aparelhos 
seriam comercializados.

O prejuízo causado pela 
apreensão deve passar dos 
R$ 330 mil, já que o veícu-
lo é lacrado junto com a 
mercadoria e encaminha-
do à Receita Federal. O 
casal responderá pelo cri-
me de descaminho.
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Congresso promulga emenda que adia 
eleições municipais para novembro
Em uma sessão do 

Congresso Nacional 
concorrida, com par-

te de autoridades presentes 
presencialmente e parte de 
forma remota, foi promul-
gada nesta quinta-feira (2) a 
Emenda Constitucional 107, 
que adia as eleições munici-
pais de outubro para novem-
bro deste ano.

Aprovada pela Câmara 
dos Deputados ontem (1º), 
a mudança determina que os 
dois turnos eleitorais, inicial-
mente previstos para os dias 
4 e 25 de outubro, serão re-
alizados nos dias 15 e 29 de 
novembro. A mudança define 
ainda que caberá ao Congres-
so decidir sobre o adiamento 
das eleições por um período 
ainda maior nas cidades com 
muitos casos da doença.

A emenda também es-
tabelece novas datas para 
outras etapas do processo 
eleitoral de 2020, como re-

gistro de candidaturas e iní-
cio da propaganda eleitoral 
gratuita. Não haverá, porém, 
prorrogação dos atuais man-
datos. A data da posse dos 
eleitos permanece inaltera-
da, 1º de janeiro de 2021.

Ao participar presencial-
mente da sessão o presi-
dente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, exaltou a 
união de esforços do Legisla-
tivo e do Judiciário em torno 
de uma solução pela segu-
rança do pleito e pela demo-
cracia. Barroso destacou que 
a promulgação da emenda 
constitucional, por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus é algo que ninguém 
desejava que tivesse acon-
tecido e se associou às ma-
nifestações de solidariedade 
às mais de 60 mil famílias de 
pessoas que perderam a vida 
em decorrência da covid-19.

O ministro que mesmo 

antes de assumir a presidên-
cia da corte no mês passado, 
já trabalhava para um enten-
dimento sobre o adiamento 
das eleições municipais com 
base em pareceres de espe-
cialistas médicos, biólogos 

e físicos, agradeceu a ajuda 
desses profissionais. Barro-
so também elogiou muito 
os parlamentares que, se-
gundo ele, deliberaram com 
ênfase no interesse público. 
Barroso avaliou ainda que a 

democracia não é regime de 
consenso, mas de dissenso 
e lembrou que o Congresso 
fez sua parte, caberá à Justi-
ça Eleitoral realizar a eleição 
com segurança em meio a 
uma pandemia, o que segun-

do ele, será possível.
O presidente do Congres-

so, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), destacou que preva-
leceu o entendimento no 
Congresso, “dialogando com 
o TSE, a comunidade cientí-
fica, prefeitos e vereadores”. 
“Sem dúvida a decisão de 
Vossa Excelência de buscar 
essa conciliação respeitosa 
foi o grande passo para que 
estivéssemos aqui hoje”, 
acrescentou. Para ele, os 42 
dias de adiamento das elei-
ções municipais este ano 
serão fundamentais para 
que o TSE , o governo e o 
Congresso possam organizar 
os procedimentos para o dia 
do pleito. Nesse sentido, ele 
lembrou que os Poderes es-
tão em contato com a inicia-
tiva privada para conseguir 
doação de equipamentos 
de proteção individual (EPis) 
“aos brasileiros que vão ser-
vir a pátria”. (Agência Brasil)

Reprodução

País ainda tem 10 milhões de pedidos sem resposta por auxílio emergencial
O governo anunciou a 

prorrogação do auxílio emer-
gencial por mais dois meses, 
como forma de minimizar os 
transtornos financeiros cau-
sados pela pandemia do co-
ronavírus, mas ainda existem 
8 milhões de pessoas na fila 
à espera do resultado de uma 
análise para receber o bene-
fício - passados 80 dias do iní-
cio do programa. Outras 2 mi-
lhões dependem de reanálise 
pelo Ministério da Cidadania. 

Os cálculos são da Rede 
Brasileira de Renda Básica, que 
critica a falta de transparência 

dos dados e o calendário de 
pagamento da terceira parcela 
do programa. Para a Rede, que 
reúne 162 organizações da so-
ciedade civil, a estratégia do 
governo é “dar a sensação” de 
que a renda vai até dezembro, 
sem que seja necessário am-
pliar as parcelas. Isso porque o 
pagamento da 3.ª parcela será 
concluído em setembro para 
quem faz aniversário no últi-
mo mês do ano. A expectativa 
da Rede é que governo alon-
gue ao máximo o pagamento 
e que a 5.ª parcela fique, na 
prática, para dezembro. 

Até agora, o governo não 
explicou como será o paga-
mento das duas parcelas adi-
cionais de R$ 600. A ideia é di-
vidir o repasse dentro dos dois 
meses adicionais. Segundo a 
diretora de relações institu-
cionais da Rede, Paola Carva-
lho, os que estão na reanálise 
receberam a 1.ª parcela e en-
traram em análise novamente. 
Já são mais de 107 milhões de 
cadastros analisados, com 64,3 
milhões de beneficiados (entre 
a 1.ª, 2.ª e 3.ª parcelas) e 43 
milhões de pessoas com bene-
fício negado. “Muitas pessoas 

mudaram de condição, da pri-
meira para a segunda análise. 

Muitas pessoas recebe-
ram a 1.ª parcela e, depois, 
foram cortadas. Mas o go-
verno não dá transparência 
aos números”, afirmou ela. 
A entidade entrou com uma 
representação no Ministé-
rio Público Federal solicitan-
do medidas para assegurar 
os direitos das pessoas 
mais vulneráveis que não 
receberam o auxílio. 

Autor de projeto para 
prorrogar o auxílio por mais 
seis meses, o deputado João 

Campos (PSB-PE) disse que a 
divisão do pagamento é ruim 
e pode gerar maior aglome-
ração nas agências bancá-
rias. Para ele, a estratégia é 
um “artificio fiscal” do Minis-
tério da Economia para ter 
caixa para os pagamentos. A 
área econômica, no entan-
to, avalia que é uma medi-
da para fazer uma transição 
mais suave para o fim do be-
nefício, enquanto coloca de 
pé um novo programa social. 

Procurado, o Ministério 
da Cidadania informou que 
atualmente estão em análise 

na Dataprev 1.572.325 ca-
dastros realizados no aplica-
tivo e portal da Caixa, sendo 
1.364.199 do período de 17 
a 30 de junho. O ministério 
não detalhou os números. 

 “Para ser elegível é ne-
cessário atender a todos re-
quisitos da lei. Um dos pro-
blemas que podem ocorrer, 
por exemplo, é a situação 
na qual a pessoa encontra-
-se desempregada recente-
mente, mas a informação 
ainda não consta nas bases 
de dados do Governo Fede-
ral”, afirma a nota.
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Tesla passa Toyota e se torna 
montadora mais valiosa do mundo
A Tesla se tornou on-

tem a montadora 
com maior valor de 

mercado do mundo, ultra-
passando a rival japonesa 
Toyota, à medida que suas 
ações atingem níveis re-
cordes. Os papéis da fabri-
cante de carros elétricos 
do bilionário americano 
Elon Musk encerraram o 
dia com alta de 3,7%, fa-
zendo a empresa ser cota-
da a US$ 207,6 bilhões.

Já a Toyota encerrou on-
tem avaliada em US$ 202,9 
bilhões - o valor de merca-
do da empresa inclui cer-
ca de US$ 30 bilhões em 
ações da companhia man-
tidas em tesouraria.

Além de superar a Toyo-
ta, a Tesla também alcançou 
ontem outra marca históri-
ca: ela vale mais do que três 
vezes o valor combinado das 
duas tradicionais montado-
ras americanas Ford e Gene-
ral Motors. Desde o início do 
ano, a empresa de Musk teve 
uma valorização de 160% em 
seus papéis, saltando de US$ 

430, em 2 de janeiro, para 
US$ 1.120 ontem.

Na visão de analistas, a 
alta se deve à crescente con-
fiança entre investidores so-
bre o futuro dos veículos elé-
tricos e a mudança da Tesla 
de uma montadora de nicho 

para uma líder global em um 
segmento considerado pro-
missor. Após vários anos de 
prejuízos, a Tesla teve três 
períodos lucrativos desde o 
terceiro trimestre de 2019 e 
surpreendeu os investidores 
com resultados sólidos no 

primeiro trimestre, apesar 
da pandemia de coronavírus.

Em 2019, a empresa teve 
receita de US$ 24,6 bilhões e 
entregou 367,2 mil veículos. 
São números bem menores 
do que os da Toyota, consi-
derada uma das montadoras 

mais rentáveis do mundo: 
em seu último ano financei-
ro, que compreende o perío-
do de abril de 2019 a março 
de 2020, a companhia ven-
deu 10,5 milhões de veículos 
e registrou faturamento de 
US$ 281,2 bilhões.

Potencial
A diferença entre as 

duas companhias, segundo 
analistas, é o potencial que 
a empresa de Elon Musk 
tem para os próximos anos. 
Apesar da pandemia, a ex-
pectativa de Musk é que 
sua companhia entregue 
500 mil veículos em um ano 
pela primeira vez. Na se-
mana que vem, a empresa 
vai divulgar os números de 
carros que entregou no se-
gundo trimestre de 2020. 
Outro fator que auxiliou a 
Tesla nas últimas semanas 
foi a alta demanda na China, 
país que passou primeiro e 
é considerado relativamen-
te pouco afetado pela pan-
demia de coronavírus. “Há 
a expectativa de que pelo 
menos 100 mil veículos da 
Tesla sejam produzidos e 
vendidos na China até o fim 
deste ano. É um raio de luz 
em meio a uma tempestade 
global”, afirmaram os ana-
listas Daniel Ives e Strecker 
Backe, da corretora Wed-
bush Securities, em nota.

Reprodução



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
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-

0040GOL 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 
Caserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
men4,71 m2, OPORTU-
NIDADE. 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 
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

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 
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

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, 
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

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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Chay Suede lança música 
‘Chora Pra Ver Como É’ 
em seu aniversário

O ator e cantor Chay 
Suede completou 28 anos 
de idade na terça-feira 
(30/6), e aproveitou para 
lançar um novo single, 
Chora Pra Ver Como É. A 
música faz parte de um 
projeto do artista, que já 
havia lançado um álbum 
solo em 2013, e recebeu 
o nome de O Sal.

Chay anunciou o pro-
jeto pela primeira vez em 
seu Instagram, em 17 de 
junho, e revelou que ele 
será um EP, que geral-
mente tem menos músi-
cas do que um álbum.

O ator contou que as 

músicas foram escritas por 
ele e por seu amigo, Rodrigo 
Peirão. “Me animei com as 
músicas novas, porque can-
ções recém compostas tra-
zem ânimo fresco sempre”, 
contou ele, revelando que 
voltou a escrever músicas 
em 2019.

Chay fez parte dos álbuns 
do grupo Rebeldes, formado 
por cantores que também 
atuavam na série da Record, 
baseada na homônima me-
xicana, e lançou um álbum 
solo, Chay Suede, em 2013 
e um álbum em 2016, Aymo-
recó, quando formou uma 
dupla com Diogo Strausz.

Orquestra Sinfônica 
celebra Batismo Cultural 
de Goiânia em concerto

A Orquestra Sinfônica 
de Goiânia realiza, 
neste domingo (5/7), 

a exibição de um concerto 
on-line para celebrar os 78 
anos de Batismo Cultural da 
capital. A transmissão será 
a partir das 17h. Além de 
nomes da música, também 
participa da live de comemo-
ração o secretário municipal 
de Cultura, Kleber Adorno.

O Batismo Cultural de Goi-

ânia foi realizado em 1942. A 
Capital é a única cidade do 
Brasil que tem esta denomi-
nação como a data de sua 
inauguração oficial. Neste dia 
também aconteceu a inaugu-
ração do Cine Teatro Goiânia, 
hoje o Teatro Goiânia, local 
onde Pedro Ludovico en-
tregou a chave simbólica da 
cidade ao primeiro prefeito, 
Venerando de Freitas Borges.

“É uma data muito impor-

tante para nossa cidade. A 
orquestra sempre comemo-
rou e, neste ano, não seria 
diferente, apesar das nossas 
atuais condições restritas 
devido ao isolamento social. 
Preparamos um material 
muito bonito, emocionan-
te, com participações muito 
especiais e, quem está em 
casa, poderá conferir e cele-
brar conosco”, afirma o ma-
estro e diretor da Orquestra, 

Eliseu Ferreira. A live concer-
to será exibida no Instagram 
e Facebook da Orquestra 
Sinfônica de Goiânia.

 
Serviço
Assunto: Orquestra Sinfô-

nica de Goiânia celebra ani-
versário do Batismo Cultural 
da Capital; Data: 5 de julho; 
Hora: 17 horas; Local: Insta-
gram e Facebook da Orques-
tra Sinfônica de Goiânia
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