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Caiado e Iris anunciam 
decreto sobre reabertura
O governador Ronaldo Caiado anuncia nesta segunda-feira o novo decreto estadual 
que prevê a retomada de alguns setores econômicos e outras atividades em Goiás. p3
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Vapt Vupt retoma agendamento
a partir desta segunda-feira
O Governo de Goiás vai retomar os atendimentos presenciais 
nas unidades do Vapt Vupt localizadas na capital e no interior. p2
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Índice de isolamento social 
de Trindade atinge 52,8%

Trindade alcançou, nos 
últimos sete dias, ín-
dice de isolamento so-

cial de 52,8%. Os dados são 
da plataforma Big Data Tel-
cos Covid-19 obtidos a partir 
de consórcios entre as cinco 

principais operadoras de te-
lefonia móvel do país. 

O índice de Trindade está 
acima da média do Estado 
de Goiás, que ficou em 50%. 
“Vamos continuar vigilantes 
e perseverantes para impe-

dir o avanço da covid-19, 
em especial neste momen-
to, quando acontece o pico 
da doença”, disse o prefei-
to Jânio Darrot. “O mais 
importante é que cada um 
faça sua parte no sentido 

de se prevenir sempre com 
uso de máscaras de prote-
ção, higienização das mãos 
e em obediência ao distan-
ciamento prudencial, mas 
o ideal é que fiquem em 
casa”, ressaltou. 

Os números são obtidos 
por tecnologia de ponta a 
partir da presença de ce-
lulares nas ruas. Os da-
dos mostram que Goiânia 
atingiu 45,1% e Aparecida 
de Goiânia 48,4%.

Reprodução

Praias e 
áreas de lazer 
enchem no Rio 
no primeiro 
domingo de 
flexibilização

 O primeiro domingo de 
flexibilização das regras de 
isolamento social lotou a orla 
da zona sul do Rio de Janeiro, 
com praias e áreas de lazer 
cheias e pouca repressão 
policial. A Polícia Militar ape-
nas orientava as pessoas a 
usarem máscaras e evitarem 
aglomerações, mas sem o 
apoio da Guarda Municipal, 
como ocorreu no sábado.

Este foi o primeiro do-
mingo desde que foi iniciado 
o isolamento social em que 
as áreas de lazer foram aber-
tas, assim como parques, 
praças e clubes. As áreas de 
lazer consistem do fecha-
mento ao trânsito das princi-
pais ruas das praias cariocas, 
como Avenida Atlântica (Co-
pacabana), Vieira Souto (Ipa-
nema), Delfim Moreira (Le-
blon), Aterro do Flamengo, e 
outras da zona norte, como 
a Rua Dias da Cruz (Méier), 
Praça Edmundo Rego (Gra-
jaú), entre outras.

Ao contrário de sábado, 
quando a presença da Guar-
da Municipal era mais no-
tada nas praias, gerando in-
clusive cenas de conflito em 
alguns pontos da orla, hoje 
o clima era de quase norma-
lidade, com muitas pessoas 
na areia ignorando as regras 
de distanciamento e sem o 
uso de máscaras. Em Ipane-
ma, policiais do 23o Bata-
lhão apenas orientavam as 
pessoas, sem multar quem 
estava sem máscara. A mul-
ta para essa transgressão é 
de R$ 107 por pessoa.

Segundo a Guarda Mu-
nicipal, a operação “Blitz 
da Vida” foi realizado em 
alguns pontos da praia de 
Copacabana neste domin-
go, mas ainda não havia um 
levantamento das multas 
aplicadas disponível.

De 5 de junho a 8 de 
julho a Guarda Municipal 
registrou 1.289 infrações 
sanitárias, sendo 568 em via 
pública e 169 dentro de es-
tabelecimentos comerciais. 
As demais autuações foram 
por aglomerações, incluin-
do filas e em via pública; 
estabelecimentos por não 
estarem autorizados a fun-
cionar ou fora das condições 
predeterminadas.

Preso homem suspeito de cometer 
duplo homicídio em Rio Verde

Vapt Vupt retoma agendamento 
a partir desta segunda-feira

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) prendeu o homem 
suspeito de ser o autor de 
duplo homicídio cometido 
em Rio Verde neste sába-
do (11/7). Segundo a PRF, o 
suspeito tentava fugir para 
Anápolis quando foi preso 
na unidade operacional da 
BR 060, em Goiânia.

Um vídeo que circula nas 
redes sociais mostra o mo-
mento do crime. As imagens 
mostram o suspeito atrope-
lando uma das vítimas, que 

seria o próprio cunhado. Em 
seguida, o suspeito mata a 
facadas o sobrinho e foge do 
local. 

Segundo a PRF, o homem, 
de 31 anos, confessou aos 
agentes ter cometido o ho-
micídio contra o cunhado e 
um sobrinho. O motivo, se-
gundo ele, era dívidas não 
pagas. No corpo do suspei-
to ainda havia vestígios de 
sangue e a arma do crime, 
uma faca, foi encontrada no 
veículo.

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Administração 
(Sead), vai retomar na pró-
xima terça-feira (14/7) os 
atendimentos presenciais 
nas unidades do Vapt Vupt 
localizadas na capital e no 
interior. Inicialmente, du-
rante os três primeis dias, 
serão atendidos apenas 
os cidadãos que já haviam 
agendado algum tipo de 
serviço antes na vigência 
do decreto que suspendeu 

o funcionamento das agên-
cias por duas semanas. Novos 
agendamentos terão início na 
segunda-feira (13) no portal 
do Vapt Vupt com datas dis-
poníveis para atendimento a 
partir de 17 de julho.  

Segundo o governo de 
Goiás, o funcionamento 
durante a reabertura conti-
nuará ocorrendo da mesma 
forma, somente por meio de 
agendamento prévio no site 
www.vaptvupt.go.gov.br ou 
no portal Goiás Digital www.

go.gov.br . Serão disponibili-
zados os procedimentos que 
já estavam sendo realizados 
desde o início da pandemia, 
como parte dos serviços do 
Ipasgo e Detran, e os atendi-
mentos de órgãos como Eco-
nomia, Saneago, Sine e SSP 
(para emissão de Carteira de 
Identidade Emergencial).

Em virtude da vigência 
de decretos municipais, as 
unidades de Rio Verde, Jataí 
e Quirinópolis só retomarão 
os atendimentos no dia 20 
de julho. No interior, o fun-
cionamento do Vapt Vupt 
ocorre de segunda a sexta, 
das 8h às 17h.
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Caiado e Iris anunciam decreto 
sobre reabertura na segunda-feira
O governador Ronal-

do Caiado anuncia 
nesta segunda-fei-

ra (13/7) o novo decreto 
estadual que prevê a re-
tomada de alguns setores 
econômicos e outras ativi-
dades em Goiás.

Os detalhes sobre as nor-
mas e protocolos serão re-
passados às 9h durante um 
encontro com a presença 
do prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende, e demais autori-
dades. O anúncio será trans-
mitido ao vivo pelas redes 
sociais do governo estadual. 

Mais tarde, às 11h, a Pre-
feitura de Goiânia confirmou 
que Iris vai assinar o decreto 
municipal sobre a retomada. 

É esperado que o novo 
decreto estabeleça a rea-
bertura de estabelecimentos 
comerciais que já estavam 
funcionando há duas sema-
nas, mas tiveram as ativi-
dades suspensas a partir da 
proposta de se implantar um 
isolamento social “14x14”. 

O documento também 
deve abrir novas exceções, 
como a reabertura de ba-
res e restaurantes.

Reprodução

Reprodução

Bolsonaro usa redes sociais para destacar ações em prol do meio ambiente

Pressionado por organi-
zações e investidores sobre 
a preservação ambiental do 
País, o presidente Jair Bolsona-
ro usou suas redes sociais nes-
te domingo (12) para ressaltar 
ações do governo em prol do 
meio ambiente. O presidente 
citou em especial a atuação 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU) no bloqueio de bens de 
pessoas ligadas a atividades de 
desmatamento. “Força-tarefa 
da Advocacia-Geral da União 
bloqueou mais R$ 143 milhões 
em bens de desmatadores da 
Floresta Amazônica.

Os valores já ultrapassam 
os R$ 570 milhões. Os re-
cursos recuperarão os danos 

ambientais e pagamentos de 
indenização nas ações mo-
vidas pela AGU”, escreveu 
o presidente. A publicação 
acompanhava vídeo com a 
mensagem que “muito tem 
sido feito para proteger e 
preservar a riqueza verde do 
Brasil”. Números da Opera-
ção Verde Brasil 2 também 
são citados no vídeo, como 
a apreensão de 27,9 mil me-
tros cúbicos de madeira ilegal 
confiscados ao longo de dois 
meses da iniciativa militar.

A operação, contudo, so-
fre com a falta de recursos 
do governo federal, como re-
velou o Estadão/Broadcast. 
As dificuldades de financia-

mento da força-tarefa militar 
foram inclusive confirmadas 
pelo vice-presidente Hamil-
ton Mourão, que coordena 
a operação e preside o Con-
selho Nacional da Amazônia.

Nesta última semana, com 
Bolsonaro ainda isolado em 
função da covid-19, Mourão 
participou de reuniões com 
representantes do empresa-
riado estrangeiro e brasileiro 
para dar respostas às cobran-
ças relacionadas à preserva-
ção do meio ambiente. No fim 
de junho, investidores inter-
nacionais chegaram a enviar 
carta ao governo federal pe-
dindo comprometimento no 
combate ao desmatamento.

73
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

SINDIMÓVEIS recebe contrato do corretor associado 

	 O Sindicato dos Corretores de Imóveis no  Estado de Goiás , SINDIMÓVEIS-GO está   preparado para 
receber e  registrar o contrato referente ao corretor associado , previsto em Lei 13.097/15, art.139 onde fica 
regulamentada a possibilidade de o corretor de imóveis poder associar-se a uma ou mais imobiliárias, 
“mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, 
mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis.

O sindicato montou um departamento específico no qual o assessor jurídico , prestará todo auxilio para 
o corretor de imóveis.

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o SINDIMÓVEIS, através do fone: (62) 3942-
6530 ou e-mail: sindimoveisgoias@gmail.com.

O modelo de contrato está disponível em nosso site: www.sindimoveis-go.org.br .Confira a Lei 13.097 de 
2015 art. 139 na integra..  

Há 7 anos CEPSINDIMOVEIS  forma novos 
profissionais para o mercado imobiliário  

O  Centro  de Ensino Profissional , instituição de ensino do Sindicato dos Corretores de Imóveis no 
Estado de Goiás  forma novos profissionais corretores de imóveis há sete anos.

Nesse período um número expressivo de profissionais entraram  no competitivo  mercado imobiliário, 
onde através de professores qualificados e da área tornaram-se especialistas no setor.

O objetivo da instituição é desenvolver uma base humanística para ampliar suas perspectivas, 
detectando oportunidades para o futuro  profissional.

O que faz o profissional
O Técnico em Transações Imobiliárias (TTI) é o profissional do Eixo de Gestão e Negócios que realiza 

ações de planejamento, execução, controle e avaliação das ações de compra, venda e locação, permuta e 
administração de imóveis, agindo de acordo com a Legislação, que regulamenta a profissão de Corretor 
de Imóveis. O técnico da área pode atuar em empresas do setor imobiliário, construção civil, 
urbanizadoras, loteadoras, agentes financeiros, empresas prestadoras de serviços, empresas privadas e 
ainda como autônomo.

Inscrições

Para maiores esclarecimentos entrar em contato através do fone: (62) 3942-6530, (62) 99261-7492 . 
Devido a pandemia do COVID-19 e de acordo com o Decreto do Governador do Estado de Goiás, 
estamos atendendo com horário agendado e seguindo todos os protocolos de acordo com OMS.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 13 de Julho de 2020mundo

(62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

Argentinos voltam ao isolamento 
após aumento de casos
Os argentinos aguenta-

ram mais de cem dias 
dentro de casa. No 

início da quarentena, uma das 
mais longas do mundo, o país 
registrava entre 80 e 150 ca-
sos por dia. Em junho, o pre-
sidente Alberto Fernández até 
ensaiou uma flexibilização, 
mas a chegada do inverno foi 
fatal. O frio aumentou o nú-
mero de infecções e obrigou 
o governo a voltar atrás. Após 
a retomada do confinamento, 
o clima nas ruas de Buenos 
Aires é uma mistura de raiva, 
angústia e incerteza.

Na quinta-feira, feriado do 
Dia da Independência, muitos 
argentinos saíram às ruas das 
principais cidades do país em 
marchas e carreatas para pro-
testar contra a volta do confi-
namento. No dia seguinte, a 
Argentina registrou o recorde 
de 3,6 mil novos casos e 54 
mortes em 24 horas - pouco 
diante da tragédia dos vizi-
nhos, mas um número alto se 
comparado aos primeiros me-
ses da pandemia.

Ao Estadão, o médico e ex-
-diretor de ação sanitária da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), Daniel López-Acuña, 
disse que o clima não ajudou 
a Argentina. “O isolamento 
começou nos meses mais 
quentes. A chegada do inverno 
aumentou a disseminação do 
vírus”, afirmou, referindo-se à 
tendência de maior aglomera-
ção em espaços fechados após 
o país registrar suas primeiras 
temperaturas negativas. “O 
grande problema passou a 
ser como manter o isolamen-
to por tanto tempo, já que a 
única coisa que funciona é a 
redução da mobilidade.”

Não é que a quarentena 
tenha sido um fracasso na Ar-
gentina. O isolamento, que foi 
levado a sério pela maioria da 
população, salvou vidas. Hoje, 
o quadro epidemiológico é 
menos dramático do que no 
restante da América do Sul. 
Por iniciar o confinamento tão 
cedo - em 20 de março -, o país 
tem uma das menores taxas 
de mortalidade por habitan-

te da região - 1.774 mortos e 
mais de 94 mil infectados. Mas 
a longa quarentena deixou du-
ras consequências emocionais 
para a sociedade e ainda mais 
terríveis para a economia.

“A quarentena foi necessá-
ria para evitar uma catástrofe 
como na Europa. O esquema 
era fecharmos tudo enquanto 
o governo fortalecia o sistema 
de saúde. Mas percebi que isso 
não foi feito. Não havia novos 
hospitais, leitos nem nada”, 
disse Pablo Winokur, pai de 
dois filhos, de 6 e 2 anos, que 
ficou três meses confinado em 
casa. Segundo ele, os filhos são 
a maior razão da angústia. “As 
crianças foram as mais afeta-
das, porque nós, adultos, po-
demos sair de casa para fazer 
compras. Elas não têm chance 
de socializar”, disse Winokur. 
“Meu filho mais velho tem pe-
sadelos à noite e muito medo 
de sair, porque ficou dois me-
ses confinado.”

O trauma é compartilhado 
por Marta Garcés, aposentada, 
de 71 anos, que vive sozinha 

e se diz exausta com o isola-
mento. “Sou diabética e tenho 
medo de me contaminar. Res-
peitei a quarentena. Não vejo 
meus amigos e minha filha há 
três meses”, disse. “Mas já não 
sei o que é pior. Se o coronaví-
rus ou esse confinamento infi-
nito. No começo, apoiei a qua-
rentena do governo. Mas hoje 
acho que eles não sabem mais 
o que estão fazendo.”

Embora Fernández ainda 
tenha apoio de 60% dos argen-
tinos, sua popularidade caiu 
quase 20 pontos porcentuais 
em relação a março, início da 
quarentena. O presidente re-
conhece o incômodo e tenta 
conter a irritação da sociedade 
melhorando a comunicação. 
Fontes próximas de um dos 
ministros mais importantes da 
Casa Rosada disseram ao Es-
tadão que o governo “entrou 
em campanha para mostrar 
que o pior ainda está por vir”, 
exibindo imagens de hospitais 
superlotados para reduzir a re-
sistência da população.

Mas será difícil convencer 

uma população cuja paciên-
cia está no limite. “Depois 
de dois meses trancado em 
casa, entrei em colapso. Tive 
um ataque de pânico. Pre-
cisei do apoio de um psicó-
logo, que prescreveu alguns 
medicamentos”, contou Juan 
José Domínguez, que mora 
sozinho em um apartamento 
pequeno no norte de Bue-
nos Aires. “Acho difícil lidar 
com a falta de contato so-
cial e trabalhar 12 horas em 
frente ao computador.”

O esforço, de acordo com 
ele, não vale mais a pena. 
“Tenho sorte de ter dois tra-
balhos, mas muitos amigos 
perderam o emprego. A situ-
ação vem se eternizando e o 
governo não explica quando 
termina. Não há um plano de 
saída”, reclamou Domínguez. 
“O governo apostou tudo na 
quarentena e não elaborou 
uma estratégia de rastrea-
mento de casos. Agora, eles 
nos pedem um esforço ainda 
maior, reforçam o isolamento 
e retiram a permissão para 

praticar esportes nas ruas. 
Que sociedade suporta qua-
tro meses de quarentena?”

Fernández justifica com 
números a decisão de reto-
mar o isolamento, que levará 
ao fechamento de 70 mil lojas. 
Os casos graves de covid-19 
saltaram 23% em 10 dias. Os 
leitos de UTI na região me-
tropolitana de Buenos Aires 
começaram a ser ocupados 
rapidamente - se mantido o 
ritmo atual, em três semanas 
o sistema de saúde da capital 
pode entrar em colapso. Para 
piorar a situação, a epidemia 
que estava concentrada na 
região metropolitana da ca-
pital, onde vivem 16 milhões 
de pessoas e registra 80% dos 
casos, começou a se espalhar 
para o interior, obrigando os 
governos das províncias a fe-
char também bares e restau-
rantes. Com isso, a expectati-
va é que o PIB argentino caia 
15% no segundo trimestre. As 
informações são do jornal O 
Estado de S. Paulo.



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 
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 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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
1 suiWhatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656

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

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.

PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita R$ 
169.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
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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Roteirista de 
Os Trapalhões, Nilson 
Costa morre aos 80 
anos em Sorocaba

O humorista Nilson 
Costa, conhecido por ter 
sido, durante muitos anos, 
roteirista de Os Trapa-
lhões, morreu na madru-
gada deste domingo, 12, 
aos 80 anos, em Sorocaba, 
no interior de São Paulo.

Costa também criou 
roteiros para os progra-
mas do Fofão e do Bron-
co, personagem de Ronald 
Golias. Ele era dentista 
e exerceu essa profissão 
durante quase 20 anos. 
Convidado pelo também 
roteirista Ary Madureira, 
que usava o pseudônimo 
de Marcos César, passou 
a produzir textos para o 
comediante Chico Anysio.

O primeiro texto de 
Nilson Costa foi escrito 
para Chico Anysio ler no 
programa Fantástico, da 
TV Globo. Os dois se torna-
ram amigos e Costa estava 
com o humorista, em um 

bar de Sorocaba, quando o 
Chico produziu os esboços 
do personagem Azambuja, 
o malandro carioca.

Costa manteve contra-
tos de trabalho com as re-
des Globo e Bandeirantes. 
Nos últimos anos, o rotei-
rista também manteve co-
lunas de humor nos jornais 
Cruzeiro do Sul e Diário de 
Sorocaba e desenvolveu 
trabalhos voluntários de 
criação de comerciais, para 
estimular a doação de cór-
neas para o Banco de Olhos 
de Sorocaba.

Mesmo com a saúde 
debilitada, Costa continua-
va produzindo e planejava 
lançar um livro de contos. 
A causa da morte não foi 
divulgada. O roteirista dei-
xou mulher, três filhas, gen-
ros e netos. Seu corpo será 
sepultado nesta segunda-
-feira, 13, no Cemitério da 
Saudade, em Sorocaba.

Hamilton vence GP 
da Estíria e Mercedes faz 
dobradinha, Ferraris batem
Soberano e dominante, 

Lewis Hamilton sobrou 
no GP da Estíria da Fór-

mula 1. Neste domingo, o he-
xacampeão mundial liderou 
de ponta a ponta a corrida no 
circuito Red Bull Ring de Spiel-
berg, na Áustria, e venceu a 
prova com autoridade, sem 
sustos, recuperando-se do 
quarto lugar na primeira eta-
pa da temporada. Ele anotou 
o tempo de 1h22min50s683. 
Valtteri Bottas chegou em se-
gundo e, assim, a Mercedes 
marcou a primeira dobradi-
nha da temporada.

O pódio foi completo pelo 
holandês Max Verstappen, 
da Red Bull, que foi vice-líder 
por um bom tempo, mas 
não conseguiu sustentar a 
posição e acabou ultrapas-
sado pelo finlandês, líder do 
Mundial de Pilotos, com 43 
pontos, seis a mais que Ha-
milton. Hamilton chegou à 
89ª vitória na carreira e ago-
ra está a seis de igualar Mi-
chael Schumacher, o maior 
vencedor da história da cate-
goria. O piloto inglês, com o 
primeiro triunfo no ano, ven-
ceu pelo menos uma vez nas 
últimas 14 temporadas.

“O time fez um trabalho 
fantástico com a estratégia. 
Sou muito grato por vol-
tar a vencer. Parece que faz 
um tempão desde a última 
vez. Foi um grande passo à 
frente. Eu amo corridas se-
guidas, poderia fazer isso 
durante toda a temporada”, 
celebrou Hamilton.

A quarta posição ficou 
com o tailandês Alexander 
Albon, da Red Bull, logo à 
frente de Lando Norris, que 
mais uma vez se destacou 

pelo arrojo e talento. Pilo-
tando como se tivesse larga 
experiência, o jovem inglês 
de 20 anos ultrapassou o 
mexicano Sergio Perez na 
última curva e terminou em 
quinto. No último fim de se-
mana, ele já havia chamado 
a atenção ao ter chegado em 
terceiro e conquistado seu 
primeiro pódio na carreira. 
Apesar da posição perdida 
no final, o mexicano Sérgio 
Peres também teve perfor-
mance notável.

O piloto da Racing Point 
largou em 17º depois de um 
desempenho ruim na chuva 
na sessão classificatória e 
protagonizou uma corrida 
de recuperação espetacular. 
Ele empilhou ultrapassagens 
e chegou a estar em quinto, 
mas danificou a asa dianteira 
na disputa pelo quarto lugar 
com Albon e acabou termi-
nando em sexto.

Completaram o grupo 
dos dez melhores coloca-

dos, do sétimo ao décimo 
lugar, o canadense Lance 
Stroll, da Racing Point, o 
australiano Daniel Ricciar-
do, da Renault, o espanhol 
Carlos Sainz, da McLaren, e o 
russo Daniil Kvyat, da Alpha-
tauri. A corrida neste domin-
go foi bem menos caótica 
em relação à última prova.

Abandonaram a prova 
apenas o francês Esteban 
Ocon, da Renault, e os car-
ros da Ferrari, que teve um 
fim de semana para esque-
cer. Logo na largada, Charles 
Leclerc se afobou e bateu 
no companheiro Sebastian 
Vettel, que logo deixou a 
corrida. O jovem monegas-
co tentou voltar, mas não 
conseguiu e também retirou 
seu carro. Depois, ele assu-
miu a culpa pelo incidente 
e pediu desculpas. O piloto 
escapou de punição. A últi-
ma vez que as duas Ferraris 
bateram havia sido no GP 
do Brasil de 2019, com a du-

pla também abandonando.
Após o incidente, o chefe 

da escuderia italiana, Mat-
tia Binotto, em entrevista 
à Rede Globo, preferiu não 
apontar culpados e disse 
que a equipe vai trabalhar 
para se recuperar. Um novo 
protesto antirracista marcou 
o GP da Estíria. Antes da pro-
va, a maioria dos pilotos no-
vamente se ajoelhou e usou 
uma camiseta com os dize-
res “Fim do Racismo”. Ves-
tido com uma camiseta que 
estampava a frase “Black 
Lives Matter” (Vidas Negras 
Importam) Lewis Hamilton, 
único piloto negro da histó-
ria da categoria, liderou de 
novo o movimento.

Os pilotos voltam à pista 
no próximo fim de semana 
para o GP da Hungria, a ter-
ceira etapa da temporada da 
Fórmula 1. A categoria ain-
da não definiu o calendário 
completo e deve anunciar 
mais corridas em breve.
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