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Bolsonaro confirma 
positivo para covid-19
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que testou positivo para covid-19, no início da tarde desta terça-feira. Ele disse 
que ficará de repouso, mas vai trabalhar por videoconferência, sob cuidados da primeira-dama Michelle Bolsonaro. p3
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Brasil tem 1,66 milhão de casos 
confirmados do novo coronavírus
O Brasil chegou a 66.741 mil mortes e 1.668.589 milhão de casos 
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Iris Rezende busca novas medidas 
para flexibilizar comércio em Goiânia
O prefeito de Goiânia, 

Iris Rezende, anun-
ciou que pretende 

adotar novas medidas de 
flexibilização das atividades 
econômicas na capital após 
o término do período de iso-
lamento intermitente de 14 
por 14 dias, decretado pelo 
município. “Meu objetivo é 
construir junto com o gover-
nador [Ronaldo Caiado] uma 
saída que modifique e atenue 
essa situação de trauma que 
está sendo vivida pela popu-
lação goianiense”, disse. 

A proposta de mudança foi 
levantada na tarde de ontem, 
07/07, durante entrevista do 
prefeito à TV Anhanguera. Iris 
adiantou que deve se encon-
trar com o governador Caiado, 
ainda esta semana, para deta-
lhar a proposta e “em consen-
so com o chefe do executivo 
goiano”, adotar medidas ex-
clusivas para a capital. A pro-
posta da Prefeitura de Goiânia 
visa reduzir o fechamento das 
atividades do comércio, servi-
ços e indústrias na capital.

“Vou levar ao governador 
Ronaldo Caiado uma proposta 
para uma saída diferente para 
Goiânia, já que estamos fa-
lando de uma cidade com 1,6 
milhão de habitantes. Meu 
objetivo é construir junto com 
o governador uma saída que 
modifique e atenue essa situ-
ação de trauma que está sen-
do vivida pela população goia-
niense”, explicou. O prefeito 
destacou que Goiânia irá cum-
prir o escalonamento inicial 
de 14 dias, o qual estabelece 
que atividades não essenciais 
permaneçam fechadas.

No entanto, o prefeito si-
nalizou que, conforme o com-
portamento da população, 
existe possibilidade de flexi-
bilização permanente. “Tudo 
vai depender das condições 
que teremos. O cumprimen-
to dos protocolos sanitários 
adotados e o respeito ao que 
foi e será determinado pelas 
autoridades são condições 
fundamentais para o sucesso 
das medidas de flexibilização 
que estão por vir”, frisou.

Levantamento do Centro 
de Informação e Informática 
em Saúde, da Universidade 
de São Paulo (USP), mostra 
que Goiânia está entre as dez 
capitais brasileiras com os me-
nores índices da covid-19. De 
acordo com a estatística, a ca-
pital de Goiás é a oitava com 
os menores números absolu-

tos de registros de infectados 
por Coronavírus, a sexta na 
relação número de infecta-
dos por 100 mil habitantes e 
a sétima em relação ao menor 
número de óbitos absolutos e 
também no índice por 100 mil 
moradores.

Segundo Iris, a rede públi-
ca municipal de saúde está 
“preparada para atender a 
população goianiense” e que, 
como tem acontecido desde o 
início dos primeiros casos de 
coronavírus em Goiânia, nin-
guém ficará sem atendimen-
to, caso seja necessário.

O prefeito destacou, ain-
da, o número de Unidades 
de Tratamento Intensivo (UTI) 
exclusivas para atendimento a 
pacientes com covid-19, im-
plantadas pelo município des-
de o início de março. Já são 

139 leitos de UTI e outros 194 
de enfermarias à disposição 
da população da capital.

“Temos vivido intensa-
mente os problemas de saúde 
da capital e temos tomado 
as medidas para garantir as-
sistência à nossa população. 
Quando esse vírus chegou 
aqui, não tínhamos nenhu-
ma UTI, hoje temos 139. Não 
tínhamos nenhuma enferma-
ria, hoje são quase 200, de 
forma que estamos prepara-
dos para dar assistência aos 
que precisarem”, garantiu.

Iris Rezende reconheceu a 
autoridade administrativa do 
governador Ronaldo Caiado 
para a condução das medidas 
de enfrentamento à pande-
mia no Estado de Goiás. Para 
o emedebista, que já foi gover-
nador de Goiás por dois man-

datos, o seu papel enquanto 
prefeito da capital, neste mo-
mento de pandemia, é não 
criar atritos com o Estado.

“Precisamos reconhecer 
que cada um tem o seu papel 
enquanto chefes de Execu-
tivos. Os prefeitos têm suas 
competências limitadas e o 
governador tem a sua. De for-
ma que a minha competência 
como prefeito é não criar atri-
to, não entrar em choque. O 
que se deve buscar é o enten-
dimento. Vou tomando atitu-
des que entendo serem as me-
lhores e não tenho nenhuma 
dificuldade (sic) de levar isso 
à apreciação do governador, 
porque Goiânia, como já disse, 
é uma cidade com 1,6 milhão 
de habitantes e tem proble-
mas muito mais complexos do 
que outros municípios”.
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Brasil tem 
1,66 milhão 
de casos 
confirmados 
do novo 
coronavírus

O Brasil chegou a 66.741 
mil mortes e 1.668.589 mi-
lhão de casos em decorrên-
cia da pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19). Foram 
1.254 novas mortes e 45.305 
novas pessoas infectadas re-
gistradas nas últimas 24 ho-
ras, conforme atualização do 
Ministério da Saúde divulga-
da ontem.  Até o momento 
976.977 pessoas já se recu-
peraram e há 624.871 pes-
soas em acompanhamen-
to. O balanço trazia 65.487 
falecimentos e 1.623.284 
de casos confirmados em 
função da pandemia.

A taxa de letalidade (nú-
mero de mortes pelo total 
de casos) ficou em 4%. A 
mortalidade (quantidade de 
óbitos por 100 mil habitan-
tes) atingiu 31,8. A incidência 
dos casos de covid-19 por 
100 mil habitantes é de 794.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, O Brasil é o 
2º do mundo em mortes e 
casos, atrás apenas dos Es-
tados Unidos. Conforme o 
mapa global da universida-
de norte-americana Johns 
Hopkins, os Estados Unidos 
contam com 2.980.906 pes-
soas infectadas e registraram 
desde o início da pandemia 
131.248 vidas perdidas.

Os números diários do 
balanço do Ministério da 
Saúde em geral são menores 
aos domingos e segundas-
-feiras pelas restrições nas 
equipes que fazem a alimen-
tação nas secretarias munici-
pais e estaduais, e maiores às 
terças-feiras, quando há um 
acréscimo dos registros ali-
mentados em razão do acú-
mulo do que não foi encami-
nhado no fim-de-semana.

As regiões com mais mor-
tes são Sudeste (30.518), 
Nordeste (21.605), Nor-
te (10.115), Centro-Oeste 
(2.442) e Sul (2.061).

Os estados com mais 
mortes em função da pande-
mia são São Paulo (16.475), 
Rio de Janeiro (10.881), 
Ceará (6.556), Pará (5.128) 
e Pernambuco (5.234). As 
Unidades da Federação 
com menos óbitos são Mato 
Grosso do Sul (128), Tocan-
tins (228), Roraima (376), 
Acre (399) e Santa Catarina 
(419). (Agência Brasil)

Guindaste tomba e atinge 
seis casas em Goiânia

Polícia prende suspeito de roubar 
motos de entregadores em Aparecida

Bombeiros militares 
resgataram vítimas de um 
acidente envolvendo um 
guindaste em Goiânia, 
nesta terça-feira (7/7). Ao 
menos quatro pessoas fi-
caram feridas, porém sem 
gravidade.

O guindaste, que era 
usado em uma obra no en-
contro da Marginal Bota-
fogo com a Avenida Jamel 
Cecílio, tombou e, segundo 
o Corpo de Bombeiros, aca-
bou atingindo seis casas. 

Quatro pessoas ficaram 
feridas, sendo que duas 
saíram com lesões leves e 
outras duas ficaram presas 
aos escombros. De acordo 
com os bombeiros, mesmo 
ficando presas, as pessoas 
que precisaram ser resga-
tadas não apresentavam 
ferimentos graves. 

Em virtude do guindaste 
ter atingindo as seis resi-
dências, as famílias ficaram 
desabrigadas e estão sendo 
orientadas pela Defesa Civil.

A Polícia Civil de Goiás de-
flagrou ontem a Operação De-
livery visando o cumprimento 
de três mandados de busca e 
apreensão e dois mandados 
de prisão temporária expedi-
dos contra autores de roubo 
circunstanciado e de recep-
tação. Eles são suspeitos de 
subtraírem duas motocicletas 
de entregadores de refeições 
solicitadas via aplicativo.

O roubo, segundo a po-
lícia, foi registrado no dia 20 
de maio deste ano, por volta 

das 23h40, na Avenida Epicauba, 
Jardim Helvécia, Aparecida de 
Goiânia. Os investigados, identi-
ficados como Washington Binha 
Borges da Silva e Matheus Jesus 
de Souza, na companhia de um 
terceiro comparsa, mediante 
grave ameaça exercida com em-
prego de armas de fogo, teriam 
subtraído duas motocicletas 
pertencentes a dois entregado-
res prestadores de serviço de en-
trega, logo após se passarem por 
clientes e solicitarem, via aplicati-
vo, a entrega de um lanche.

O investigado Matheus Jesus 
de Souza foi preso hoje em sua re-
sidência e, em poder dele, foram 
encontradas três porções de cra-
ck. O suspeito Washington Binha 
Borges da Silva segue foragido.

Além disso, foi autuado em fla-
grante delito pela prática do crime 
de receptação culposa, o homem 
que estava na posse de um dos 
aparelhos celulares subtraídos de 
uma das vítimas. Uma das motoci-
cletas roubadas também foi loca-
lizada e apreendida desmontada 
em outra oportunidade.
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Bolsonaro confirma positivo para covid-19
O presidente Jair Bol-

sonaro anunciou que 
testou positivo para 

covid-19, no início da tarde 
desta terça-feira (7/7). Ele dis-
se que ficará de repouso, mas 
vai trabalhar por videoconfe-
rência, sob cuidados da primei-
ra-dama Michelle Bolsonaro.

Em coletiva de imprensa no 
Palácio do Planalto, Bolsonaro 
falou várias vezes da hidroxiclo-
roquina. “Confesso que estaria 
muito bem se tivesse tomado 
a hidroxicloroquina de forma 
preventiva”, disse o presidente. 

Bolsonaro também disse 
que reagiu com naturalidade 
ao receber o resultado do exa-
me que confirmou a doença. 
“Segue a vida”, comentou ele.

palácio do planalto
A Secretaria-Geral da Presi-

dência da República informou 
nesta terça-feira (7), por meio de 
nota, que 108 servidores da Pre-
sidência foram diagnosticados 
com a covid-19. O número repre-
senta 3,8% dos quase 3,4 mil fun-
cionários que atuam no órgão. A 
maior parte desses trabalhadores 
atua no Palácio do Planalto, sede 

do Poder Executivo federal.
“Não houve mortes e mais 

de 90% desses casos foram as-
sintomáticos ou apresentaram 
apenas sintomas leves”, infor-
ma a nota da Secretaria-Geral. 
Ao todo, 77 servidores já estão 
recuperados e 31 casos seguem 
em acompanhamento. A atua-
lização foi feita, segundo gover-
no, no último dia 3 de julho.

A Presidência também infor-

mou, na nota, que tem repas-
sado orientações médicas rela-
cionadas ao combate ao novo 
coronavírus aos servidores que 
atuam no órgão e que adotou 
rodízio entre funcionários da 
casa, além de ter implemen-
tado trabalho remoto para os 
grupos mais vulneráveis.

“Com a aquisição adicional 
de dispenser para álcool em 
gel para todas as dependências 

do Palácio do Planalto, seus 
Anexos e adjacências, para 
assepsia de servidores, cola-
boradores e visitantes, temos 
hoje 494 unidades estrategi-
camente distribuídas. Também 
foram intensificados os proce-
dimentos de limpeza das áreas 
comuns, especialmente dos 
banheiros e das salas dos ser-
vidores, mediante a utilização 
de produtos à base de cloro e 

álcool, os quais contaram com 
o aporte de equipamentos tec-
nológicos de última geração, a 
exemplo de lavadoras saniti-
zadoras e secadoras especiais 
para carpete, que possibilitam 
maior aproveitamento dos in-
sumos de higienização, bem 
como a redução da interven-
ção humana no processo de 
limpeza”, diz a nota.

A Secretaria-Geral acres-

centou não há orientação para 
o afastamento de funcionários 
que tenham tido contato com 
pessoas com a covid-19, a não 
ser que apresentem sintomas 
de uma possível infecção.

“Não há protocolo médico, 
seja do Ministério da Saúde ou 
da OMS [Organização Mundial 
da Saúde], que recomende 
medida de isolamento pelo 
simples contato com casos 
positivos. A orientação que 
damos aos servidores é pro-
curar assistência médica quan-
do apresentarem sintomas 
relacionados à covid-19, para 
avaliar necessidade de testa-
gem. Nos casos considerados 
suspeitos, os servidores são 
orientados a ficar em casa até 
o resultado do exame”.

Ainda de acordo com a nota, 
não há previsão ou orientação 
para o retorno dos servidores 
que estão em trabalho remoto 
e a Presidência da República 
seguirá as normas previstas na 
Instrução Normativa nº 19, do 
Ministério da Economia, que 
regulamentou as medidas pro-
teção em órgãos públicos fede-
rais. (Agência Brasil)

Reprodução
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Senado aprova projeto de indenização 
para profissionais de saúde

O Senado aprovou nesta 
terça-feira (7/7) projeto que 
garante o pagamento de in-
denização a profissionais de 
saúde que ficarem incapaci-
tados para o trabalho depois 
de serem contaminados pelo 
novo coronavírus. O texto 
passou por mudanças na 
Casa com o relatório do sena-
dor Otto Alencar (PSD-BA) e, 
por isso, retornará para análi-
se da Câmara dos Deputados.

A proposta determina o 

pagamento, pela União, de 
compensação financeira de 
R$ 50 mil aos profissionais 
e trabalhadores de saúde 
incapacitados permanente-
mente para o trabalho após 
contaminação pela covid-19. 
A indenização se aplica tam-
bém no caso de morte pela 
doença, sendo paga a de-
pendentes, cônjuge ou her-
deiros dos profissionais.

Emenda do relator incluiu 
no texto outras categorias que 

podem receber a indenização, 
como fisioterapeutas, nutri-
cionistas, assistentes sociais e 
profissionais que trabalham 
com testagem nos laboratórios 
de análises clínicas. Em caso de 
morte do profissional, o rela-
tor acrescentou a possibilida-
de de pagamento para filhos 
ou dependentes até 24 anos 
caso cursem o ensino superior. 
Originalmente o texto previa a 
indenização para os filhos ou 
dependentes com até 21 anos.
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Cientistas pedem à OMS que reavalie 
transmissão aérea da covid-19
Em uma carta aberta à 

Organização Mundial 
da Saúde (OMS), 239 

cientistas de 32 países pe-
dem à entidade que reconhe-
ça oficialmente o “potencial 
significativo” de propagação 
pelo ar do novo coronavírus. 
De acordo com o texto, a ve-
locidades padrões do ar em 
ambientes fechados, uma 
gotícula contaminada pelo ví-
rus é capaz de viajar “dezenas 
de metros”. Distância que, 
segundo o grupo, é muito 
maior em ambientes fecha-
dos e sem ventilação.

“Existe um potencial sig-
nificativo de exposição por 
inalação a vírus em gotículas 
respiratórias microscópicas 
(microgotas) a curtas e mé-
dias distâncias (até vários 
metros, em ambientes fe-
chados e sem ventilação), e 
defendemos a utilização de 
medidas preventivas para 
mitigar esta via aérea de 
transmissão”, diz o texto.

O grupo cita alguns estu-
dos que apontam “sem qual-
quer dúvida” que os vírus 
são liberados durante a exa-
lação, conversa e tosse em 
microgotas suficientemente 
pequenas para permanece-
rem no ar, representando ris-

co de exposição a distâncias 
superiores a 2 metros (m) 
de um indivíduo infectado. 
Por este motivo, pedem que 
OMS revise os parâmetros 
de transmissão e cuidados 
para a prevenção de contá-
gio do novo coronavírus.

De acordo com a carta, pu-
blicada na página da Socieda-
de de Doenças Infecciosas da 
América, da Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, em ve-
locidades típicas de ambien-
tes fechados, uma gota de 5 
micrômetros [cada micrôme-
tro equivale a 1 milionésimo 
de metro ou à milésima parte 
do milímetro] viajará dezenas 
de metros, distância muito 
maior do que em ambientes 
abertos, e se instalará a uma 
altura de 1,5 m do chão. 

O texto lembra que organis-
mos internacionais e nacionais 
concentram suas orientações 
na lavagem das mãos, na ma-
nutenção do distanciamento 
social de 2m e nas precauções 
contra as gotículas – procedi-
mentos que, de acordo com 
o texto, são “apropriados, 
porém insuficientes para for-
necer proteção contra micro-
gotas respiratórias portadoras 
de vírus liberadas para o ar por 
pessoas infectadas”.

“Seguindo o princípio da 
precaução, temos de abordar 
todas as vias potencialmen-
te importantes para retardar 
a propagação da covid-19”, 
acrescenta o grupo de cien-
tistas ao listarem uma série 
de medidas que devem ser 
tomadas para evitar a trans-
missão por via aérea: “Na 
nossa avaliação coletiva exis-
tem provas mais do que sufi-
cientes para que o princípio 

da precaução seja aplicado. A 
fim de controlar a pandemia, 
enquanto se aguarda a dis-
ponibilidade de uma vacina, 
todas as vias de transmissão 
devem ser interrompidas”.

 
medidas sugeridas
Entre as medidas sugeri-

das está a “ventilação sufi-
ciente e eficaz” de ambientes 
internos, por meio de ar ex-
terior limpo, de forma a mi-

nimizar a recirculação, como 
equipamentos de ar-condi-
cionado, “particularmente 
em edifícios públicos, am-
bientes de trabalho, escolas, 
hospitais, e lares de idosos”.

Os cientistas sugerem 
também trocar a ventila-
ção de ar-condicionado, por 
exaustores e filtros de ar de 
alta eficiência, além de luzes 
ultravioleta germicidas.

Por fim, sugerem que se 

evite aglomeração de pessoas, 
particularmente em transpor-
tes públicos e edifícios públicos.

“Tais medidas são práticas 
e muitas vezes podem ser 
facilmente implementadas; 
muitas não são dispendiosas. 
Por exemplo, passos simples 
como a abertura de portas e 
janelas podem aumentar dra-
maticamente as taxas de flu-
xo de ar em muitos edifícios”, 
complementam os especialis-
tas na carta aberta.

Os cientistas finalizam o 
documento com um alerta 
de que, ao implementarem 
as atuais recomendações de 
distanciamento de 2 m, as 
pessoas podem pensar que 
estão totalmente protegi-
das, quando, na realidade, 
“são necessárias interven-
ções aéreas adicionais para 
uma maior redução do risco 
de infecção”.

Este assunto é de grande 
importância no momento 
em que vários países estão 
reabrindo estabelecimentos 
comerciais e flexibilizando 
o isolamento social, com as 
pessoas voltando aos locais 
de trabalho e estudantes 
voltando às escolas, faculda-
des e universidades, alertam 
os cientistas. (Agência Brasil)
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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 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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp: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 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co
-------------------------------
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

-------------------------------
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 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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.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

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 
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

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

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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Reprodução

Mercedes descarta Vettel 
e afirma que renovará contrato 
com Hamilton e Bottas

O futuro de Sebastian 
Vettel parece estar mesmo 
longe da Fórmula 1 a partir 
de 2021. Depois da Ferrari 
decidir não renovar o seu 
vínculo para contratar o 
espanhol Carlos Sainz Jr., a 
Renault estar perto de anun-
ciar o retorno do espanhol 
Fernando Alonso à categoria 
e a Red Bull não ter qualquer 
indicação de querer contar 
com sua volta, o alemão foi 
descartado pela Mercedes, 
que sinalizou a renovação 
com o inglês Lewis Hamilton 
e o finlandês Valtteri Bottas.

Quem falou sobre esse 
assunto foi Ola Kallenius, 
diretor-executivo da Daimler, 
proprietária da Mercedes. O 
dirigente disse estar muito 
satisfeito com a dupla atual 
e descartou contratar Vettel. 
“Vamos ficar com nossos 
dois rapazes”, disse à emisso-

ra de TV alemã Sky Sports.
“Posso entender que este 

(ter Vettel) seja um pensamen-
to muito empolgante para os 
fãs alemães. Mas com Lewis e 
Valtteri, nós já temos dois pilo-
tos top que atuam no nível mais 
alto. Vimos isso com Valtteri 
conquistando a pole com uma 
volta fantástica. Ficamos com os 
dois pilotos que temos agora”, 
encerrou Kallenius.

Contratado pela Mercedes 
depois da temporada de 2012, 
Hamilton já conquistou 62 poles, 
subiu ao pódio em 102 oportu-
nidades e venceu 63 vezes, le-
vantando cinco troféus de cam-
peão mundial - o primeiro foi 
com a McLaren, em 2008. Já o 
finlandês, que chegou em 2017 
para substituir o alemão Nico 
Rosberg, que anunciou a sua 
aposentadoria em 2016 após fa-
turar o título, venceu oito vezes, 
com 37 pódios e 12 poles.

Campus Party 
Digital Goiás está com 
as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições 
para quem deseja participar 
do Hackathon Goiás Digital 

2020 – Desafios com dados aber-
tos.  Os interessados em participar 
podem se inscrever gratuitamen-
te pelo site até quarta-feira (8/7). 
Por conta da vocação do Estado, 
os temas do hackathon serão 
agronegócio, logística, indústria, 
saúde, educação e ação social.

Um dos diferenciais da ma-
ratona de programação deste 
ano é que serão disponibili-
zados o acesso a dados aber-
tos do governo de Goiás e de 
outros parceiros, sendo que o 
objetivo é, por meio da análise 
desse banco de dados, encon-
trar soluções tecnológicas para 
problemas reais, além de fo-
mentar iniciativas inovadoras.

Serão selecionadas as dez 

melhores propostas de acordo 
com os seguintes critérios de 
avaliação: criatividade, inovação, 
proposta de valor, possibilidade 
de implantação e uso dos recur-
sos tecnológicos disponibiliza-
dos. Entre as dez, serão premia-
das as três melhores soluções 
escolhidas pelos avaliadores.

 
Como funciona 
o hackathon
A formação e integração 

das equipes, com no mínimo 
de quatro e máximo de cinco 
integrantes, será realizada du-
rante a primeira fase do de-
safio. Os participantes terão 
acesso a dados abertos e fer-
ramentas, contarão também 
com a mentoria de profissio-
nais de áreas estratégicas para 
atendimento aos desafios. 

O hackathon é composto 
por três fases: formação de 
equipes e propostas de projeto; 
desenvolvimento e entrega da 
solução e demonstração da so-
lução. A primeira fase tem início 
quinta-feira (9), às 14h, quando 
a Comissão Organizadora apre-
sentará os desafios ou proble-
mas que precisam ser vencidos 
ou resolvidos, os recursos tec-
nológicos e os dados abertos 
disponíveis, e os mentores 
que estarão acompanhando e 
orientando os participantes.

A segunda fase, que come-
ça no dia 10, às 15, e durará 
exatamente 24 horas, consiste 
em desenvolver uma solução 
para o problema apresentado. 
A terceira e última etapa terá 
início às 15h30 do dia 11 e é 
caracterizada pela demons-

tração da ferramenta criada 
durante a maratona.

 
O que é um hackthons
São desafios tecnológicos 

muito utilizados por empre-
sas inovadoras como forma 
de se obter solução criativa 
para diversas questões, seja 
do cotidiano da empresa, seja 
na inovação de seus produtos.

Antes, o Hackathon tinha 
como participantes somente 
pessoas da área e progra-
mação. Com o sucesso deste 
tipo de iniciativa, outras áre-
as foram incluídas e colabo-
ram para o desenvolvimento 
de soluções tecnológicas, 
ampliando a visão da respos-
ta encontrada abrangendo 
questões de gestão, de de-
sign, negócios, dentre outros.

HENRIQUE LUIZ


