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Goiás gerou 4,3 mil novos 
empregos formais em junho
Goiás registrou saldo positivo na geração de empregos durante junho. Os dados do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (Caged) 
foram divulgados pelo Ministério da Economia. Segundo os indicadores, o Estado registrou saldo positivo de 4,3 mil novos empregos. p2
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Covid-19 mata 
101 goianos 
em 24 horas p2
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em 46% das 
empresas p4

Aparecida monitora avanço da 
covid-19 em bairros mais atingidos
A prefeitura de Aparecida de Goiânia iniciou nesta semana uma ação de 
testagem em massa para avaliar o avanço da covid-19 no município. p2
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Goiás gerou 4,3 mil novos 
empregos formais em junho

Goiás registrou saldo 
positivo na geração 
de empregos du-

rante junho deste ano. Os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregos e Desempregados 
(Caged) foram divulgados 
nesta terça-feira (28/7), pelo 
Ministério da Economia. Se-
gundo os indicadores, o Es-
tado registrou saldo positivo 
de 4,3 mil novos empregos. 

O saldo é a diferença entre 
trabalhadores admitidos e 
desligados. Em Goiás, foram 
34.850 pessoas contratadas, 
enquanto outras 30.516 sa-
íram de seus empregos. Já 

tendo em foco o cenário to-
tal, segundo o Caged, o em-
prego celetista no Brasil apre-
sentou retração em junho de 
2020, registrando saldo ne-
gativo de -10.984 postos de 
trabalho, o que dá a variação 
negativa de -0,03%. 

Após o anúncio, o gover-
nador Ronaldo Caiado des-
tacou a força e a união dos 
goianos no enfrentamento à 
pandemia da covid-19 e de 
seus efeitos. “Estamos ven-
cendo, um a um, os desafios 
impostos pela pandemia de 
coronavírus. Por isso, cria-
mos a Secretaria da Retoma-

da, que vai atuar na recupe-
ração econômica e social de 
nosso Estado. Nós vamos 
recuperar empregos, gerar 
renda, trabalho e impulsio-
nar a economia”, apontou.

 
Ranking
Os resultados locais colo-

cam Goiás no sétimo lugar 
no saldo dos empregos nos 
Estados brasileiros. Ainda de 
acordo com o Caged, o saldo 
no setor da agropecuária foi 
positivo em 1.933. Setores de 
comércio e construção civil 
também tiveram saldos posi-
tivos de 309 e 1.753 empre-

gos, respectivamente. Indús-
tria também fechou no azul, 
com saldo de 2.440, e o setor 
de serviços foi o único com 
resultado negativo -2.101. 

Em números absolutos, 
a Região Centro-Oeste foi 
a que apresentou o melhor 
saldo: 10.010, seguida pela 
Região Norte com saldo 
positivo de 6.547 e Região 
Sul com 1.699. Nordeste e 
Sudeste registraram saldos 
negativos, com -1.341 e 
-28.521, respectivamente. 

O secretário de Indústria, 
Comércio e Serviços, Adoní-
dio Neto, afirmou que esse 

resultado é “muito impor-
tante” para a recuperação 
da economia de Goiás. Ele 
acredita que o Estado será 
“o primeiro a sair da crise 
econômica provocada pela 
covid-19”. “O trabalho do 
governo goiano está no ca-
minho certo. E os resultados 
aparecem. Nossa indústria 
foi a única no País e a regis-
trar crescimento em junho e 
agora o saldo de empregos 
do Caged é positivo. Isso nos 
motiva a seguir perseguindo 
resultados ainda mais impor-
tantes para fortalecer nossa 
economia”, disse Adonídio
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Aparecida  
monitora 
avanço da 
covid-19 em 
bairros mais 
atingidos

A prefeitura de Apareci-
da de Goiânia iniciou nesta 
semana uma ação de tes-
tagem em massa para ava-
liar o avanço da covid-19 
no município. Segundo a 
gestão, os agentes de com-
bate a endemias (ACE’s) e 
agentes comunitários de 
saúde (ACS’s) realizam, até 
sexta-feira (31/7), o levan-
tamento em bairros com 
mais casos ativos confir-
mados da covid-19. 

O prefeito Gustavo 
Mendanha informa que as 
atividades iniciaram pelo 
Setor Independência Man-
sões, nesta segunda. Na 
quarta (29), os trabalhos 
devem ser iniciados no Bu-
riti Sereno, o maior bairro 
da cidade, com previsão de 
visitar 8 mil imóveis. 

“O pessoal da Secre-
taria de Saúde (SMS) está 
fazendo um planejamento 
minucioso para essa inicia-
tiva importantíssima ser 
o mais eficiente possível. 
Trabalhamos para proteger 
a população de Aparecida 
e para isso temos utilizado 
estratégias ousadas, criati-
vas e com eficácia científica 
comprovada. Agora vamos 
buscar possíveis infectados 
em suas residências e co-
nhecer a realidade de cada 
pessoa e família para iden-
tificar mais casos. A partir 
daí, vamos isolar e tratar 
os doentes antes que a 
doença deles se agrave, 
garantindo mais tranqui-
lidade e conforto para os 
moradores do município”, 
afirma Mendanha.

O superintendente de 
Atenção à Saúde da SMS, 
Gustavo Assunção, destaca 
o papel fundamental dos 
ACS’s e dos ACE’s na busca 
ativa: “São profissionais 
que conhecem cada palmo 
das suas áreas de atuação, 
contam com a confiança 
dos moradores e foram 
treinados para esse novo 
desafio. O trabalho deles 
vai contribuir decisivamen-
te para que possamos tes-
tar mais pessoas, e, uma 
vez identificados os doen-
tes, comecemos a monito-
rá-los e orientá-los com a 
equipe de Telemedicina.”

Covid-19: Goiás registra 
3.341 novos casos e 101 
mortes em 24 horas

Prefeitura segue com reconstrução 
asfáltica nas sete regiões de Goiânia

Goiás soma 61.590 ca-
sos de covid-19 no Estado. 
Os dados foram atualizados 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES-GO) 
nesta terça-feira (28/7). 
Segundo o levantamento, 
3.341 novos casos foram re-
gistrados em 24 horas.

O número total de óbitos, 
segundo a SES, é de 1.501. 
Deste total, 101 foram regis-

trados nas últimas 24 horas. A 
levantamento também mostra 
que 54.380 pessoas se recupe-
raram da doença em Goiás. 

No Estado, há 120.632 ca-
sos suspeitos em investiga-
ção. Outros 53.824 já foram 
descartados. Há 61 óbitos 
suspeitos que estão em in-
vestigação. Já foram descar-
tadas 797 mortes suspeitas 
nos municípios goianos.

A prefeitura de Goiâ-
nia segue, nesta semana, 
com os trabalhos de re-
construção asfáltica nas 
ruas da capital. Segundo 
a gestão, sete regiões 
serão beneficiadas, tota-
lizando 110 bairros. 

Para o prefeito Iris Re-
zende, a ação mostra o 
“compromisso da gestão 
em cuidar da cidade e 
melhorar a vida da po-
pulação”. “Goiânia é uma 

cidade com índice de cresci-
mento impressionante. Mi-
nha preocupação sempre foi 
de levar melhores condições 
de vida a todos”, destaca.

Iris lembra que boa parte 
do asfalto de Goiânia é antiga e 
que esse trabalho inédito fará 
uma grande diferença para 
quem trafega diariamente pela 
cidade. “O asfalto realizado em 
administrações anteriores já se 
desgastou. Vamos reconstruir 
a malha viária de mais de 100 

bairros, toda a pavimentação 
degradada será recuperada”, 
afirma o prefeito.

Nesta semana, os traba-
lhos estão na Avenida T-10, 
entre a Rua T-37 e Rua 15, no 
Setor Bueno, e na Avenida 
C-107, no Jardim América.

Até o dia 8 de agosto, 
bairros como Santa Geno-
veva, Jaó, Vera Cruz, Jardim 
Guanabara, Oeste, Criméia 
Oeste e o Centro terão suas 
vias reconstruídas.
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Proximidade com Planalto 
provoca baixa no Centrão
O DEM e o MDB vão ofi-

cializar, nos próximos 
dias, o desembarque 

do Centrão, bloco liderado na 
Câmara pelo deputado Arthur 
Lira (Progressistas-AL). Os dois 
partidos já atuam de forma 
independente em torno do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), mas acabam 
ficando a reboque de Lira no 
encaminhamento de votações.

O divórcio mostra os ru-
mos antagônicos que as 
bancadas vão tomar em vo-
tações futuras, como na re-
forma tributária e na suces-
são de Maia. A aproximação 
do Centrão com o presiden-
te Jair Bolsonaro e a disputa 
pela presidência da Câmara, 
marcada para fevereiro de 
2021, dividiram o “blocão”.

O alinhamento de Lira com 
o presidente, dando as cartas 
sobre indicações para cargos 
no Executivo, acirrou a divisão 

e reforçou a decisão do de-
sembarque. “Nós temos total 
independência. Então, não va-
mos a reboque de ninguém”, 
argumentou o líder do MDB na 
Casa, Baleia Rossi (SP). Com 63 
deputados, DEM e MDB terão, 
agora, autonomia em posicio-
namentos formais da Câmara, 
como na apresentação de re-
querimentos para votação de 
emendas em projetos de lei, 
pedidos para acelerar deter-
minadas votações e até para 
solicitar a retirada de alguma 
proposta da pauta.

Reforma
A saída do DEM e do MDB 

do grupo escancara também 
a divisão dos partidos da Casa 
em votações cruciais, como a 
reforma tributária. Enquanto 
o Centrão de Lira age para em-
placar o projeto do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
Maia e as bancadas do DEM e 

do MDB patrocinam a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) apresentada por Rossi. O 
mesmo confronto é esperado 
na sucessão de Maia, que está 
a seis meses de deixar a presi-
dência da Câmara.

Lira é pré-candidato ao 
posto e tem a simpatia do Pla-
nalto, embora Bolsonaro tam-
bém goste do deputado Mar-
cos Pereira (Republicanos-SP), 
vice-presidente da Câmara e 
bispo licenciado da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus. Maia 
não apoia Lira e quer fazer 
seu sucessor, lançando outro 
candidato com apoio do DEM 
e do MDB. “Esse bloco perma-
nece com uma candidatura 
mais ligada ao Planalto e nós 
pretendemos ter uma candi-
datura com um pouco mais 
de independência, ligada à 
liderança Rodrigo Maia”, afir-
mou o líder do DEM na Câ-
mara, Efraim Filho (PB)

Tamanho
Enquanto o desembarque 

não é oficializado, o “blocão” 
reúne DEM, MDB, Progressis-
tas, PL, PSD, Solidariedade, PTB, 
PROS e Avante e tem 221 depu-
tados federais, o maior grupo 
da Casa. Formalizada em 2019 
para a formação da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO), a 
união permitiu ao Centrão ter 
18 dos 40 assentos no colegiado 
mais cobiçado do Congresso. A 
CMO é responsável por analisar 
como e onde o governo vai gas-

tar o dinheiro público no ano 
seguinte e definir a destinação 
das emendas parlamentares.

A aliança abrigava, ainda, 
PSL, PSDB e Republicanos, que 
já haviam formalizado a saída 
do bloco anteriormente. Soma-
dos, os partidos que formavam 
o grupo vão manter a maioria 
no colegiado e, neste ano, terão 
metade das cadeiras da comis-
são. Isso porque as indicações 
dos nomes foram feitas em fe-
vereiro e, na prática, a dissolu-
ção da aliança em nada altera a 
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Câmara recorre ao STF para anular buscas em gabinetes de deputados
A Câmara dos Deputados 

entrou com duas ações no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) para anular buscas e 
apreensões feitas pela Polícia 
Federal (PF) nos gabinetes da 
deputada federal Rejane Dias 
(PT-PI) e do deputado federal 
Paulinho da Força (SD-SP). Os 
parlamentares são investiga-
dos pela Justiça em diferentes 
processos. As petições foram 
protocoladas ontem à noite. 

Nas ações, a Mesa Dire-
tora pede a anulação das 
buscas autorizadas pela pri-

meira instância da Justiça por 
entender que somente o STF 
pode autorizar as medidas. 
Segundo a Casa, as buscas in-
terferem no “pleno exercício 
do mandato parlamentar”.

A polêmica ocorre porque 
não está claro se a primeira 
instância do Judiciário pode 
determinar buscas nas depen-
dências do Congresso. A dúvi-
da ocorreu após a decisão do 
Supremo que restringiu o foro 
privilegiado de deputados e 
senadores aos crimes come-
tidos durante o mandato. 

Rejane Dias
Na busca envolvendo a 

deputada, a Justiça Federal 
do Piauí pediu autorização 
à ministra Rosa Weber para 
determinar as buscas, mas a 
magistrada devolveu o pedi-
do para que o juiz local de-
cidisse conforme sua convic-
ção. No caso de Paulinho de 
Força, a busca foi autorizada 
diretamente pela Justiça 
Eleitoral de São Paulo. 

Nesta segunda (27/7), o 
gabinete da deputada Re-
jane Dias foi alvo de buscas 

pelos agentes da PF em uma 
investigação sobre supostos 
desvios no Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb) 
e do Programa Nacional de 
Apoio ao Transporte Escolar 
(Pnate), que teriam ocorrido 
quando a deputada era se-
cretária de Educação. 

Após a operação, Reja-
ne Dias disse que recebeu 
com tranquilidade os des-
dobramentos da operação. 
Em nota, acrescentou que, 
“como desde o início, perma-

nece à disposição para escla-
recimentos a todas essas ale-
gações”, e que, durante seu 
exercício à frente da Secre-
taria de Educação, “sempre 
se portou em observância às 
leis, tendo em vista a melho-
ria dos índices educacionais e 
a ampliação do acesso à edu-
cação dos piauienses”.

 
Paulinho da Força
No dia 14 de julho, o gabi-

nete do deputado Paulinho 
da Força também foi alvo 
de buscas. O parlamentar 

é investigado pelo supos-
to cometimento de crimes 
eleitorais. Segundo as inves-
tigações, existem indícios de 
que o deputado recebeu R$ 
1,7 milhão em doações elei-
torais não contabilizadas em 
2010 e 2012. As acusações 
foram feitas por ex-executi-
vos do grupo J&F em acordo 
de colaboração premiada. 

Em nota divulgada após 
as buscas, Paulinho disse que 
“desconhece os fatos apura-
dos” e que soube das investi-
gações “pela imprensa”.

distribuição de vagas na Comis-
são Mista de Orçamento.

Desavenças
Os últimos embates no ple-

nário revelaram desavenças no 
bloco. A tentativa de Lira de 
retirar a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) do Fundeb 
da pauta, na semana passada, a 
pedido do Palácio do Planalto, 
irritou o DEM e o MDB. “Isso 
foi bem simbólico e a gente 
entendeu que era hora, re-
almente, de partir em linha 
própria”, afirmou Efraim Filho.

Horas antes da votação, no 
entanto, o Centrão recuou e 
decidiu apoiar a prorrogação do 
Fundeb. Esse tipo de requeri-
mento só pode ser apresentado 
por um líder de bloco, o que, na 
prática, faria o DEM e o MDB se 
submeterem à estratégia capita-
neada pelo governo. “Foi bom 
enquanto durou, mas é hora de 
escolher um caminho próprio”, 
disse Efraim. Lira, por sua vez, 
minimizou o movimento dos 
colegas no Centrão. “O bloco foi 
formado para o Orçamento e, 
naturalmente, se desfaz imedia-
tamente após a aprovação. Esse 
bloco era para ter sido desfeito 
em março. Só não foi por conta 
da pandemia”, declarou o de-
putado do Progressistas.
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Home office foi adotado por 46% 
das empresas durante a pandemia
O trabalho em casa foi 

estratégia adotada 
por 46% das empre-

sas durante a pandemia, se-
gundo a Pesquisa Gestão de 
Pessoas na Crise covid-19. O 
estudo elaborado pela Fun-
dação Instituto de Adminis-
tração (FIA) coletou, em abril, 
dados de 139 pequenas, mé-
dias e grandes empresas que 
atuam em todo o Brasil.

O percentual de compa-
nhias que adotou o teletraba-
lho durante a quarentena foi 
maior no ramo de serviços hos-
pitalares (53%) e na indústria 
(47%). Entre as grandes empre-
sas, o índice das que colocaram 
os funcionários em regime de 
home office ficou em 55% e em 
31%, entre as pequenas. Um 
terço do total das empresas 
(33%) disse que adotou um 
sistema parcial de trabalho 
em casa, valendo apenas 
em alguns dias da semana.

De acordo com o estudo, 
41% dos funcionários das 
empresas foram colocados 
em regime de home office, 
quase todos os que teriam a 

possibilidade de trabalhar a 
distância, que somavam 46% 
do total dos quadros. No se-
tor de comércio e serviços, 
57,5% dos empregados pas-
saram para o teletrabalho, 
nas pequenas empresas o 
percentual ficou em 52%.

Outra estratégia que teve 
destaque entre as empresas 
foi a antecipação de férias, 
adotada por 46% das compa-
nhias, com maior adesão das 
grandes (51%) e do setor de 
serviços hospitalares (80%). A 
redução da carga de trabalho 

com redução de salário foi 
usada por 23% das empresas e 
12% disseram que tiveram que 
demitir durante a pandemia.

 
Dificuldades
O estudo aponta que 67% 

das companhias relataram 

dificuldades em implantar o 
sistema de home office.

A familiaridade com as 
ferramentas de comunicação 
foi apontada como obstáculo 
por 34% das empresas, assim 
como o comportamento dos 
funcionários ao acessarem 

os ambientes virtuais (34%). 
A atuação das áreas de tec-
nologia da informação foi um 
ponto levantado como dificul-
dade por 28% das empresas.

Poucas empresas oferece-
ram suporte material aos fun-
cionários para implantação 
do teletrabalho: 9% ajudaram 
nos custos de internet e 7%, 
nos custos com telefone.

 
Após a pandemia
Apesar das dificuldades, 

50% das empresas disseram 
que a experiência com o te-
letrabalho superou as expec-
tativas e 44% afirmam que 
o resultado ficou dentro do 
esperado. No entanto, pouco 
mais de um terço (36%) dis-
se que não pretende manter 
o trabalho a distância após 
o fim da pandemia. Um per-
centual semelhante (34%) 
tem a intenção de continuar 
com o teletrabalho para até 
25% do quadro. O restante 
(29%) quer manter o home 
office para pelo menos 50% 
do quadro ou até todos os 
funcionários. (Agência Brasil)

Marcello Casal Jr



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

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

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

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. 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), 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895

PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656

-------------------------------
VENDA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

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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Confira a lista com os 
indicados ao Emmy 2020

Foram anunciados nesta 
terça-feira (28/7), os indica-
dos ao Emmy 2020, um dos 
prêmios mais importantes 
da televisão. Entre os con-
corrente, Jennifer Aniston, 
Zendaya e Mark Ruffalo. A 
festa dos prêmios Emmy 
está marcada para 20 de se-
tembro e, pelo que tudo in-
dica, a festa será virtual, pois 
o coronavírus continua com 
força nos Estados Unidos, 
com 4,2 milhões de casos.

Apesar do momento 
complicado para o setor, os 
24 mil membros da Acade-
mia de Televisão, que en-
trega o prêmio, receberam 
número recorde de inscri-
ções. As indicações foram 
anunciadas, em cerimônia 
virtual, por Leslie Jones, 
com participação de Laver-
ne Cox, Josh Gad, Tatiana 
Maslany, e o presidente da 
Academia, Frank Scherma.

Outras premiações de 
Hollywood, como o Oscar 
e o Globo de Ouro, tive-
ram que adiar suas ceri-
mônias e alterar parte de 
suas regras para se adap-
tar aos novos tempos sem 
cinemas. Veja a lista:

Melhor ator em série de 
comédia: Michael Douglas, 
Metodo Kominski Anthony 
Anderson, “Blackish Ted 
Danson, “The Good Place” 
Don Cheadle, “Black Mon-
day” Eugene Levy, “Schitts 

Creek” Ramy Youssef, “Ramy”
Melhor atriz em série de 

comédia: Christina Applegate, 
“Dead to Me” Rachel Bros-
nahan, “The Marvelous Mrs. 
Maisel” Linda Cardellini, “Dead 
to Me” Catherine OHara, “Schit-
ts Creek” Issa Rae, “Insecure” 
Tracee Eliss Ross, “Black-Ish”

Melhor ator em série de 
drama: Jason Bateman, “Oza-
rk” Sterling K. Brown, “This Is 
Us” Steve Carrell, The Mor-
ning Show Brian Cox, “Succes-
sion” Billy Porter, “Pose” Jere-
my Strong, “Succession”

Melhor atriz em série de 
drama: Jennifer Aniston, “The 
Morning Show” Olivia Col-
man, “The Crown” Jodie Co-
mer, “Killing Eve” Laura Linney, 
“Ozark” Sandra Oh, “Killing 
Eve” Zendaya, “Euphoria”

Melhor atriz em minissé-
rie ou filme para TV: Kerry 
Washington, “Little Fires 
Everywhere” Cate Blan-
chett, “Mrs. America” Shira 
Haas, “Unorthodox” Regina 
King, “Watchmen” Octavia 
Spencer, “Self Made.

Melhor ator em minissérie 
ou filme para TV: Jeremy Irons, 
“Watchmen” Hugh Jackman, 
“Bad Education” Paul Mescal, 
Normal People, Jeremy Pope, 
Hollywood Mark Ruffalo, “I 
Know This Much Is True”

Melhor minissérie: “Lit-
tle Fires Everywhere” “Mrs. 
America” “Unbelievable” 
“Unorthodox” “Watchmen”

Cia Catavento oferece 
capacitação gratuita 
para artistas circenses

A Companhia circense 
goiana, Cia Cataven-
to, oferece oportuni-

dade para artistas brasileiros 
ampliarem suas formações 
profissionais sem pagar 
nada. O Núcleo de Formação 
Ampliada para o Artista de 
Circo (NUFAAC), da Cia Cata-
vento, recebe inscrições até 
o dia 31 de julho. 

Os interessados devem 
preencher o formulário ele-
trônico disponibilizado no site 
da Companhia: www.ciacata-
vento.com.br. Podem se ins-
crever jovens e adultos, aci-
ma de 18 anos, que tenham 
experiência com circo, dança, 

ginástica, teatro ou música. 
O NUFAAC é um projeto de 
manutenção que conta com 
apoio do Fundo de Arte e Cul-
tura do Estado de Goiás. 

O curso acontecerá na 
sede da Cia Catavento, em 
Goiânia, e terá duração de dez 
meses, com encontros diários 
de segunda a sexta-feira e car-
ga horária total de 1200 horas 
de formação. Serão ofere-
cidas 19 disciplinas em três 
grandes áreas: artes do cir-
co, artes da cena e teóricas. 

A capacitação conta com 
uma equipe composta de 
vinte professores e profes-
soras especializados. Alguns 

nomes que constam entre 
eles são Felipe Nicknig, espe-
cialista em acrobacias aéreas, 
e Roman Fedin, da École Su-
périeure des Arts du Cirque, 
que ministrará intensivo em 
estágio de aéreos dinâmicos. 

A formação oferece cursos 
voltados para a especialidade 
circense, como de acrobacias 
de solo e de parada de mãos. 
Também são oferecidas disci-
plinas sobre a história do cir-
co, do corpo, elaboração de 
projetos culturais e de gestão. 
A criação também está no 
centro do curso, com discipli-
nas sobre pesquisa, dramatur-
gia, jogos do ator e introdução 

musical, por exemplo. 
A escolha desses temas 

passa pela necessidade de 
atender às demandas do 
artista de circo contempo-
râneo, que vive uma amplia-
ção dos espaços de atuação 
e deve ser cada vez mais ca-
paz de dialogar com outras 
artes. Para receber o certi-
ficado, o inscrito deverá ser 
aprovado em todas as dis-
ciplinas, apresentar projeto 
pessoal (que envolve criação 
e pesquisa) e ter frequência 
mínima de 75%. As ativida-
des terão início quando for 
possível garantir segurança 
sanitária aos participantes.
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