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Trecho da Av. Jamel Cecílio 
será interditado por 30 dias
O trecho da Avenida Deputado Jamel Cecílio, entre as ruas 120 e 121, no Setor Sul, em Goiânia, 
será interditado nesta quinta-feira para obras de drenagem. A interdição terá duração de 30 dias. p2

Fiscalização 
apreende 

10 veículos na 
Região da 44 p2

Minirreforma 
é aprovada na 
Assembleia p3

Covid: Goiás 
tem 39 mortes 
em um dia p2

Casa da Mulher Brasileira 
será implementada em Goiânia
A novidade foi anunciada pela ministra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, Damares Alves, nesta segunda-feira. p2
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Trecho da Av. Jamel Cecílio 
será interditado por 30 dias

O trecho da Avenida 
Deputado Jamel Ce-
cílio, entre as ruas 

120 e 121, no Setor Sul, em 
Goiânia, será interditado nes-
ta quinta-feira (23/7) para 
obras de drenagem. A inter-

dição terá duração de 30 dias.
 
Desvio
O motorista que segue 

na Avenida Deputado Jamel 
Cecílio, no sentido leste/oes-
te, será desviado para a Rua 

121, depois para a Rua 120, 
até retomar a circulação nor-
mal na Praça Delmiro Pauli-
no da Silva (Praça da 90). O 
acesso local será permitido.

Já o motorista que segue na 
Avenida Deputado Jamel Cecílio, 

no sentido oeste/leste, não terá 
o fluxo de trânsito desviado. 

“Faço um alerta para que 
todos que circulam pela re-
gião estejam atentos à sinali-
zação do desvio e respeitem 
os limites de velocidade. A 

obra é necessária, assim como 
a interdição, e a sinalização 
tem como foco principal a 
segurança de todos, por isso 
deve ser respeitada”, comenta 
Fernando Santana, Secretário 
Municipal de Trânsito.
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Casa da 
Mulher 
Brasileira será 
implementada 
em Goiânia

A Casa da Mulher Bra-
sileira será implementada 
em Goiânia. A novidade foi 
anunciada pela ministra da 
Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos, Damares 
Alves, nesta segunda-feira 
(20/7). Serão destinados R$ 
5,6 milhões para a iniciativa 
na capital goiana.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Políticas para 
as Mulheres (SMPM), a 
Casa da Mulher Brasileira é 
um centro de atendimento 
humanizado e especializado 
no atendimento à mulher 
em situação de violência do-
méstica. O local possibilita o 
acolhimento, atendimento 
humanizado e o encami-
nhamento da denúncia de 
forma ágil e especializada.

Segundo a titular da 
pasta municipal, Ana 
Carolina Almeida, Goiás 
figura entre os estados 
com maiores índices de 
feminicídio no país. “A 
Casa da Mulher Brasilei-
ra já era idealizada e es-
perada por toda a rede 
de enfrentamento à vio-
lência contra a mulher”, 
pontuou. “Este será um 
local totalmente equi-
pado e apropriado para 
acolher e prestar todo o 
atendimento necessário 
a mulher vítima de vio-
lência. Ela terá acesso a 
todos os serviços em um 
só local, evitando assim, a 
revitimização”, disse.

A unidade em Goiânia 
terá uma área construída 
de 1.200m². No mesmo 
espaço estarão reunidos: 
Juizado Especial, Núcleo 
Especializado da Promo-
toria, Núcleo Especializa-
do da Defensoria Pública, 
Delegacia Especializada 
no Atendimento a Mu-
lher, alojamento de pas-
sagem, brinquedoteca e 
fraldário. Além disso, as 
mulheres poderão con-
tar como o apoio psicos-
social e capacitação para 
autonomia econômica.

Criada em 2013, a Casa 
da Mulher Brasileira faz 
parte do programa Mu-
lher Segura e Protegida, 
do Ministério da mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH).

Covid-19: Goiás registra 
3.526 novos casos e 
39 mortes em um dia

Fiscalização da prefeitura de Goiânia 
apreende 10 veículos na Região da 44

Com o registro de 3.526 
novos casos e 39 mortes por 
coronavírus nas últimas 24 
horas, Goiás chegou às mar-
cas de 47.515 infectados e 
1.193 óbitos devido à doença. 
Os dados foram divulgados 
nesta quarta-feira (22/7), pela 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-GO). A pasta ainda apon-
ta 15.527 pacientes recupera-
dos da covid-19 no Estado.

De acordo com os dados, 
Goiás possui 107.387 casos 
suspeitos do novo coronavírus 
e investiga outras 61 mortes, 
para saber se a causa foi a do-
ença. A taxa de letalidade do 
vírus no Estado é de 2,51%.

O governo de Goiás dispo-
nibiliza plataforma, atualizada 
a cada 30 minutos, com os 
principais dados sobre o avan-
ço da covid-19 no Estado.

Auditores fiscais da 
Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh) apre-
enderam, na manhã desta 
quarta-feira (22/7), 10 veí-
culos estacionados irregu-
larmente e utilizados para 
depósito e comércio de 
mercadorias na Região da 
44, em Goiânia.

Todos os automóveis 
foram encaminhados ao 
Depósito Público Munici-

pal e poderão ser retirados 
somente após comprovação 
de posse do carro, das mer-
cadorias e também do paga-
mento das multas. A ação foi 
realizada em parceria com a 
Guarda Civil Metropolitana.

“Muitos vendedores bur-
lam a fiscalização na região 
estacionando veículos nas 
vias locais para servirem de 
depósito e apoio para ven-
da de mercadorias, os co-
nhecidos carros-lojas, o que 

é proibido pela legislação. 
Uma das formas de coibir 
isso é o bloqueio de algu-
mas vias e a proibição de 
estacionamento em outras, 
entretanto, eles continuam 
parando em locais proibi-
dos e exercendo a atividade 
mesmo sob orientação dos 
fiscais quanto à irregularida-
de, o que motivou as apre-
ensões desta quarta-feira”, 
afirma o secretário de Plane-
jamento, Ariel Viveiros.
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Câmara de Goiânia quer continuidade 
de tramitação do Plano Diretor
A Mesa Diretora da 

Câmara de Goiânia 
encaminhou, nesta 

quarta-feira (22/7), ofício ao 
Ministério Público de Goiás 
(MP-GO) com proposta de 
realização de agenda para tra-
balhos do Plano Diretor da ca-
pital. O Legislativo municipal 
enviou ontem, respostas à re-
comendação das Promotorias 
de Meio Ambiente e Urbanis-
mo, que pediam a suspensão 
das discussões do projeto.

Em nota, o presidente da 
Câmara de Goiânia, verea-
dor Romário Policarpo, in-
formou o pedido de agenda-
mento da reunião. “A Mesa 
Diretora da Câmara de Goiâ-
nia propôs nesta quarta-feira 
(22) ao Ministério Público de 
Goiás (MP-GO) a realização 
de agenda de trabalho entre 
as instituições para análise 
e eventual deliberação con-
junta acerca da tramitação 
da revisão do Plano Diretor 

de Goiânia (Projeto de Lei 
Complementar Número 23, 
de 15 de julho de 2019 - 
PLC23)”, diz o texto.

“A Câmara de Goiânia rea-
firma sua disposição para o di-
álogo e a conciliação, de forma 
a promover, caso necessário, 
as adequações do processo 
legislativo para garantir a con-
tinuidade da tramitação do 
PLC do Plano Diretor, entendi-
da como prioritária e urgente 
para o futuro da população de 
Goiânia”, afirma Policarpo. 

 
Leia a íntegra da nota:
“NOTA TRAMITAÇÃO 
DO PLANO DIRETOR
A Mesa Diretora da Câma-

ra de Goiânia propôs nesta 
quarta-feira (22) ao Ministé-
rio Público de Goiás (MP-GO) 
a realização de agenda de 
trabalho entre as institui-
ções para análise e eventual 
deliberação conjunta acer-
ca da tramitação da revisão 

do Plano Diretor de Goiânia 
(Projeto de Lei Complemen-
tar Número 23, de 15 de ju-
lho de 2019 - PLC23). 

Em resposta à recomen-
dação expedida pelos titu-
lares das Promotorias de 
Justiça das áreas de Meio 
Ambiente e Urbanismo, a 

Câmara de Goiânia demons-
tra que – em linha com as 
preocupações do MP-GO 
acerca da crise de saúde pú-
blica e dos procedimentos 
de publicização das audiên-
cias públicas do PLC –, cum-
priu rigorosamente todos os 
ritos e etapas de análise e 

discussão da matéria, sobre-
tudo com a comunidade.

Nas ponderações encami-
nhadas ao MP-GO, a Câmara 
de Goiânia apresenta em de-
talhes todas as providências, 
reuniões e audiências públi-
cas para discussão do PLC, 
iniciadas ainda em 2019, 

portanto antes da pandemia 
do novo coronavírus. Obser-
va ainda que o Poder Legis-
lativo procurou dar prosse-
guimento à tramitação do 
Plano Diretor tendo em vista 
a importância estratégica 
da revisão para o futuro do 
desenvolvimento econômi-
co e social de Goiânia, até 
mesmo como instrumento 
de mitigação dos efeitos da 
crise de saúde pública.

A Câmara de Goiânia re-
afirma sua disposição para 
o diálogo e a conciliação, 
de forma a promover, caso 
necessário, as adequações 
do processo legislativo para 
garantir a continuidade da 
tramitação do PLC do Plano 
Diretor, entendida como prio-
ritária e urgente para o futuro 
da população de Goiânia.

 
Romário Policarpo
Presidente da Câmara 
de Goiânia”
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Minirreforma é aprovada em 1ª votação pela Assembleia
O projeto de lei de mi-

nirreforma, encaminhado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado para a Assembleia 
Legislativa de Goiás (Alego), 
foi aprovado em primeira 
votação nesta quarta-feira 
(22/7). Foram 17 votos favo-
ráveis de 23 no total. Entre 
outros pontos, a matéria 
cria a Secretaria da Retoma-
da e altera a estrutura de 
várias outras pastas do Exe-
cutivo estadual. A segunda 
e última votação deve ocor-
rer nesta quinta-feira (23).

As alterações na estrutu-
ra, propostas pelo governo 
do Estado, atendem a um 
novo modelo de governan-
ça. Segundo o governo de 
Goiás, o foco da nova pas-
ta – a Secretaria da Reto-
mada – será o trabalhador. 
“Temos que ter uma políti-
ca social muito forte para 
que o braço do Estado não 
falte às pessoas, famílias e 
municípios mais carentes”, 
defendeu Caiado.

“Vamos agir diretamente 
na vida do cidadão, de acor-

do com problema que ele 
tem, para dar a retomada 
do controle de sua vida”, en-
fatizou o governador. Caia-
do reforçou que a implan-
tação da pasta não vai gerar 
custo aos cofres públicos, 
mas reunirá técnicos de se-
cretarias já existentes numa 
força-tarefa para identificar 
as regiões do Estado e as 
pessoas que precisam do 
apoio do governo.

Segundo o governo de 
Goiás, além de ser idealizada 
sem custos, a nova secreta-

ria ainda resultará em uma 
economia de R$ 100 mil até 
o final de 2022, por conta de 
uma reorganização de car-
gos, como o de superinten-
dentes, diretores e gerentes. 
Desta forma, a Secretaria da 
Retomada assumirá atribui-
ções que eram das secre-
tarias de Desenvolvimento 
Social, de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, e de 
Indústria e Comércio, e que 
estão relacionadas à geração 
de emprego, renda e qualifi-
cação profissional.
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‘Pessoas não serão vacinadas até 
início de 2021’, diz diretor da OMS
O diretor do programa 

de emergências da 
Organização Mun-

dial da Saúde (OMS), Mi-
chael Ryan, afirmou nesta 
quarta-feira (22/7) que ape-
sar das boas notícias quanto 
aos resultados das candida-
tas a vacina contra covid-19, 
é preciso se manter realista 
quanto aos prazos. “Será a 
primeira parte do ano que 
vem antes de vermos as pes-
soas serem vacinadas”, disse 
durante sessão de perguntas 
e respostas, ao lado da líder 
da resposta da OMS à pan-
demia, Maria Van Kerkhove.

“A ideia de que teremos 
uma vacina em dois ou três 
meses e, de repente, esse ví-
rus terá passado... Adoraria 
dizer isso a vocês, mas não é 
realista”. Ryan ressaltou que 
todas as vacinas que passa-
ram pelas fases 1 e 2 foram 
aprovadas para prosseguir à 
fase 3, em termos de seguran-
ça e capacidade de gerar res-
posta do sistema imunulógico, 
o que é um sinal positivo.

“Nós estamos fazendo 

um ótimo progresso, não 
estamos perdendo candida-
tas até agora”, Ele explicou 
que em testes da fase 3, que 
se iniciaram recentemente 

para cerca de cinco vacinas, 
o imunizante é administrado 
em pessoas no mundo real e 
observado se elas ficam pro-
tegidas do vírus que circula.

Vacinas como a desen-
volvida pela Universidade 
de Oxford, do Reino Unido, 
e pelo laboratório chinês 
Sinovac estão nesta etapa. 

Apesar dos resultados preli-
minares positivos, o diretor 
de emergências ressaltou 
que certas precauções são 
imprenscindíveis antes de 
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administar a vacina à po-
pulação em massa. “Temos 
que ter certeza que elas são 
efetivas e isso leva um tem-
po. Estamos acelerando o 
máximo possível, mas não 
vamos, de forma alguma, 
pegar atalhos quando o as-
sunto é segurança”.

Outro aspecto que Ryan 
esclareceu foi a taxa de efe-
tividade da imunização, já 
que não é possível proteger 
100% das pessoas. “Não 
sabemos em que ponto es-
tamos nisso. Precisamos 
esperar para saber quão 
efetiva será essa proteção e 
quanto vai durar”.

Outras medidas
O diretor declarou que a 

OMS, além de assegurar a 
segurança da vacina, tem fo-
cado também na distribuição 
uma vez que forem aprova-
das, para conseguir escalar a 
produção e expandir o acesso 
ao maior número de pessoas.

Maria Van Kerkhove dis-
se que a organização espera 
a criação de um imunizan-
te eficiente mas, enquanto 
isso, as pessoas e líderes de-
vem se concentrar em ações 
que funcionam para conter 
o problema, como o uso de 
máscaras, o distanciamento 
físico, isolamento dos casos 
suspeitos e dos doentes e o 
rastreamento de contatos.



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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
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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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
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
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Japan House promove 
live gratuita sobre 
artesanato japonês

O centro cultural Ja-
pan House promove nes-
ta terça-feira (28/7) um 
encontro virtual com o 
tema “A Artesania Japo-
nesa: Entre a cabeça e 
as mãos”, inspirado pela 
exposição “Japão 47 Ar-
tesãos”, que esteve em 
cartaz na casa cultural em 
São Paulo em 2019.

Por causa da pandemia 
e das recomendações de 
isolamento social, a unida-
de vai realizar a live onde 
o público poderá explorar 
a artesania na cultura ja-
ponesa, além de discutir 
a relação entre arte e ar-
tesanato, a importância 
do trabalho manual e o 
diálogo entre a tradição 
e a contemporaneidade 

no artesanato japonês. 
Além da participação da 

palestra virtual, há ainda a 
possibilidade de agenda-
mento de conversas exclu-
sivas, em dias e horários 
diferentes, para escolas, 
universidades, empresas e 
outras instituições, median-
te disponibilidade. Neste 
caso, os interessados devem 
enviar um e-mail para edu-
cativo@jhsp.com.br com 
o nome da instituição/res-
ponsável pelo grupo, dia e 
horário de interesse e quan-
tidade de pessoas. 

A Japan House funciona 
na Avenida Paulista, em São 
Paulo, e traz programação 
de palestras, exposições e 
outros eventos de divulga-
ção da cultura japonesa.

Pabllo Vittar laça 
clipe de Rajadão

Apaixonada pelo uni-
verso Anime/ Geek, a 
cantora Pabllo Vittar, 

que já virou Funko e perso-
nagem do game The Sims 4, 
inova mais uma vez no vide-
oclipe de seu novo single, 
Rajadão, faixa que integra 
o álbum “111”. Lançado na 
noite (21h) desta quarta-fei-
ra, 22, em seu canal oficial 
no Youtube. O clipe é uma 
composição mista entre ima-
gens da cantora e uma ani-
mação que compõem cerca 
de 70% do vídeo elaborada 
pela Combo Estúdio.

“Eu amo demais anima-
ções e fiquei muito feliz com o 
resultado do clipe de Rajadão 
que estava guardando a sete 
chaves. A previsão do tempo 
que dei nos últimos dias como 
a sua garota do tempo estava 

certíssima, afinal, estamos em 
meio a vários arco-íris que 
mostram que sim, a chuva 
da vitória vai reinar no fim 
kk. Espero que vocês gostem 
do clipe tanto quanto eu”, 
comenta Pabllo Vittar.

Um dos empresários da 
cantora, Leocádio Rezende, 
também fala sobre Rajadão: 
“Fazer um clipe de animação 
é um marco para qualquer 
artista. A gente sempre teve 
vários projetos iniciados que 
guardamos na gaveta, cria-
mos o tempo inteiro e sem-
pre adaptamos ao momento 
que vivemos aquela ideia, 
daquele dia, naquele show, e 
assim surgiu essa oportuni-
dade. Não tinha melhor mo-
mento para dar o esse start”.

A animação, que é o pri-
meiro clipe da cantora nes-

se formato, demorou cerca 
de oito semanas para ficar 
pronta, traz ainda easter-
-eggs (segredos escondidos) 
para os vittalovers mais 
atentos, além de muita sen-
sualidade em meio a um 
deserto épico, passarela, 
drama e lógico, trovoada 
para todos os lados. Os looks 
e até mesmo a maquiagem 
que aparecem na animação 
foram pensados com muito 
cuidado pela equipe da can-
tora e do estúdio.

“Quisermos trazer uma 
Pabllo Vittar bem ‘Drama 
Queen’ com influências 
Anime, design arrojado, ce-
nários estonteantes, poe-
sia visual e sensualidade. A 
produção da Pabllo já tinha 
a ideia de mostrá-la em um 
deserto épico, numa pegada 

bem Anime. Pegamos caro-
na nisto e extrapolamos a 
realidade de uma forma que 
só a animação proporciona. 
Colocamos poesia em cada 
imagem, easter-eggs que os 
Vittarlovers mais atentos vão 
perceber, além de muito clo-
se, rabão e cabelão”, conta 
Anderson Mahanski, um dos 
sócios do Combo Estúdio.

A empresa responsável 
pela animação, por sua vez, já 
é conhecida da cantora e do 
grande público por assinarem 
várias produções, como a Su-
perDrags da Netflix e a série 
Any Malu Show da* Cartoon 
Network*. Recentemente, a 
Combo Estúdio também está 
animando o América, um fil-
me longa metragem para a 
Netflix com criação da Floyd 
County Productions.
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