
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Terça-feira, 4 de Agosto de 2020 - Ano 15  nº 2511 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50ç

Sudoeste goiano registra 53% 
a mais de queimadas em julho
Dados da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) indicam que a região Sudoeste de 
Goiás registrou 53% de focos de queimadas a mais em julho deste ano, se comparado ao mesmo período de 2019. p2
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Com 200 mil mortos, América Latina 
é 2ª região mais afetada pela covid-19
Brasil e México puxam a lista e concentram, juntos, três quartos das 
mortes da região, segundo dados da Universidade John Hopkins. p2
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Sudoeste goiano registra 53% 
a mais de queimadas em julho

Dados da Secretaria 
do Meio Ambiente 
e Desenvolvimento 

Sustentável (Semad) indicam 
que a região Sudoeste de 
Goiás registrou 53% de focos 
de queimadas a mais em ju-
lho deste ano, se comparado 
ao mesmo período de 2019. 
Enquanto no ano passado 
foram 71 focos de queima-
das em julho, 2020 já teve 
109 registros apenas nos pri-
meiros 26 dias do mês.

Os números integram o 
Boletim Queimadas nº 08, re-
latório produzido pelo Centro 
de Informações Meteoroló-
gicas e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo), divulgado sema-
nalmente pela Semad.

Goiás continua sem chu-
vas em algumas regiões e re-
gistra umidade relativa do ar 
entre 20 a 30%. Todo o mês 
de julho já conta com 348 
focos de queimadas. No 
mesmo período de 2019 

foram 403 registros.
No período de 20 a 26 de 

julho de 2020, abordado no 
boletim, ocorreram 103 fo-
cos de queimadas, contra 80 
no mesmo período do ano 
de 2019, o que corresponde 
a um aumento de 29% em 
relação ao ano passado.  

Unidades de conservação
Entre as unidades de con-

servação ambiental na semana 
de 20 a 26 de julho de 2020, a 
APA do Pouso Alto está em es-

tado de alerta, com 23 focos. A 
APA João Leite registrou uma 
queimada em sua área.

Segundo André Amorim, 
gerente do Cimehgo, não há 
prognóstico de chuvas em 
Goiás para as próximas sema-
nas e o monitoramento será 
reforçado. “Todo o território 
goiano está com risco de in-
cêndio de moderado a alto”, 
explica. “Com a umidade em 
queda, as próximas semanas 
serão de alerta máximo e mo-

bilização das equipes de com-
bate às queimadas”, afirma.

As informações do Boletim 
Queimadas levam em conside-
ração dados obtidos por meio 
do satélite de referência aqua 
(M-T), instrumento em que os 
focos de calor detectados são 
utilizados pelo Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
como referência de dados ofi-
ciais. Os focos de queimadas em 
áreas urbanas são detectados 
pelo satélite NPP-375.

Reprodução

Programa 
Amma+Fácil 
vai ajudar a 
desburocratizar 
obras 
em Goiânia

A Associação das 
Empresas do Mercado 
Imobiliário de Goiás 
(Ademi-GO) e a Agên-
cia Municipal de Meio 
Ambiente (Amma) lan-
çam, nesta terça-feira 
(04/08), o programa 
Amma+Fácil de Licen-
ciamento Ambiental. O 
lançamento será feito 
durante uma live, às 9h. 
O foco é desburocrati-
zar o processo de licen-
ça prévia e de instalação 
de obras do município, 
com aproveitamento 
das análises documen-
tais já realizadas na 
aprovação de projetos, 
agilizando assim as aná-
lises ambientais.   

O programa Licença 
Ambiental Fácil, criado 
com o objetivo de facili-
tar a emissão de licenças 
ambientais para peque-
nos empreendimentos 
de baixo impacto, pos-
sibilidade a emissão do 
documento pela inter-
net, num prazo de 48 
horas, desde que o inte-
ressado esteja de posse 
de toda a documentação 
necessária para obten-
ção da licença. 

Por meio desta ino-
vação, o presidente da 
Amma, Gilberto Martins 
Marques Neto, e a dire-
tora de Licenciamento 
Ambiental da agência, 
Juliana Rick, já conse-
guiram reduzir conside-
ravelmente o volume de 
processos, passando de 
7 mil para 800 proces-
sos, e todos os relacio-
nados às obras já foram 
liberados. Agora, com 
esta nova ferramenta, 
todo o trabalho será 
ainda mais dinâmico e 
sem burocracia. 

O licenciamento am-
biental é considerado um 
importante instrumento 
de gestão da Política Na-
cional de Meio Ambien-
te. Com o atual incentivo 
e valorização da susten-
tabilidade nas cidades, 
ele atual como um me-
canismo de conciliação 
entre o desenvolvimento 
econômico e o uso dos 
recursos naturais. 

Polícia apreende pedaço 
de madeira utilizado nas 
agressões ao menino Danilo

Moradores do Setor Sul querem 
acesso à integra do novo Plano Diretor

A Polícia Civil apreendeu 
na manhã desta segunda-feira 
(3/8) um pedaço de madeira 
utilizado nas agressões ao me-
nino Danilo Sousa, de 7 anos. 
A criança foi morta no Parque 
Santa Rita, em Goiânia. Apon-
tados como autores do crime, 
o padrasto do menino, Regi-
naldo Lima Santos, e seu co-
lega Hian Alves estão presos. 

Segundo a investigação, 

Hian conduziu a polícia até o 
local onde o objeto foi aban-
donado. O pedaço de madeira 
estava em uma obra de cons-
trução onde o investigado tra-
balhava, no Parque Santa Rita.

Reconstituição
A Polícia Civil confirmou 

para terça-feira (4/8), às 16h, 
a reconstituição do crime do 
Caso Danilo, no local do fato.

A Comissão Mista da Câ-
mara Municipal de Goiânia 
realiza, durante o período de 
paralisação da tramitação do 
novo Plano Diretor, reuniões 
setoriais com moradores da 
capital. Os Representantes 
dos Moradores do Setor Sul, 
porém, acreditam que qual-
quer reunião neste momento 
“não seria profícua”, pois não 
possuem acesso a todas as 
proposituras do novo Plano.

“Qualquer discussão 

antes disto seria improdutiva, 
pois estaríamos sem subsídios 
e sem o necessário entendi-
mento para argumentar com 
vocês. A simples apresentação 
de proposições apresentados 
anteriormente em audiências 
realizadas, sem a apresentação 
de estudo dos possíveis impac-
tos e implicações delas advin-
dos, sem o amparo de mapas e 
documentos, não nos daria se-
gurança de estarmos realmente 
defendendo nosso bairro”, diz a 

entidade em nota endereçada 
ao vereador Lucas Kitão, presi-
dente da Comissão Mista.

Kitão afirmou, ao jornal 
A Redação, ter procurado os 
Representantes do Setor Sul 
para dialogar e proporcionar 
melhor entendimento do Pla-
no. “Apesar de Marista, Jaó e 
CAU iniciarem reuniões conos-
co, apenas eles [Moradores do 
Setor Sul] optaram por esse ca-
minho, que respeito também”, 
disse nesta segunda-feira (3/8).
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Caixa vai pagar auxílio emergencial 
a 805 mil novos beneficiários
A Caixa Econômica Fe-

deral aprovou ontem 
a inclusão de 805 mil 

novos beneficiários do auxílio 
emergencial de R$ 600, pago 
pelo governo federal para 
combater a crise econômica 
provocada pela pandemia da 
covid-19. Além dessas pesso-
as, outras 345 mil tiveram o 
cadastro validado para receber 
as parcelas 3 e 4 do auxílio.

O pagamento dos novos 
elegíveis será feito a partir 
de quarta-feira (5). Nesse 
dia, os nascidos de janeiro a 
maio (483 mil pessoas) terão 
o crédito disponibilizado na 
poupança social digital. Os 
pagamentos aos nascidos 
nos meses posteriores, con-
siderando os novos elegíveis, 
ocorrerão nos dias seguintes.

No dia 7 de agosto será a vez 
dos nascidos em junho; no dia 
12, dos nascidos em julho; no 
dia 14, dos nascidos em agosto; 

dia 17, dos nascidos em setem-
bro; dia 19, dos nascidos em ou-
tubro; dia 21, dos nascidos em 
novembro e no dia 26 de agosto, 
dos nascidos em dezembro.

A Caixa tem disponibili-

zado o auxílio em uma pou-
pança digital, acessível pelo 
aplicativo Caixa Tem.

Pelo aplicativo é possível 
fazer compras online em es-
tabelecimentos autorizados 

e pagar boletos. O saque em 
dinheiro do benefício, em uma 
agência do banco, é autorizado 
posteriormente, conforme ca-
lendário estipulado pela Caixa.

As 483 mil pessoas que re-

ceberão o auxílio no Caixa Tem 
na próxima quarta-feira, por 
exemplo, poderão sacar o va-
lor a partir do dia 8 de agosto.

O presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães, afirmou que o 

pagamento tem sido feito “com 
muita tranquilidade” e que não 
é necessário chegar muito cedo 
nas agências. “Estamos tendo 
o pagamento, com muita tran-
quilidade, de todos os benefi-
ciários, embora com uma in-
tensidade muito grande. Não 
há nenhuma necessidade de 
chegar cedo nas agências an-
tes de elas abrirem”. 

Considerando o auxí-
lio emergencial, o benefício 
emergencial de preservação 
de emprego e renda, pago 
pelo governo para impedir que 
as empresas em crise demitam 
seus funcionários e o saque 
emergencial do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), no valor de R$ 1.045, a 
Caixa está fazendo pagamento 
a 121 milhões de pessoas. Se-
gundo cálculos do banco, oito 
em cada dez adultos no Brasil 
receberão algum desses bene-
fícios. (Agência Brasil)

Marcelo Camargo

Reprodução

“Estamos reformando todas as escolas do Estado”, garante Caiado
O governador Ronaldo 

Caiado visitou nesta segunda-
-feira (3/8) a Escola Estadual 
Cunha Bastos, que está em 
obra. O governo de Goiás está 
construindo uma laje plana na 
unidade, que tem previsão de 
entrega ainda para o mês de 
agosto, com investimentos de 
mais de R$ 1 milhão. “Graças 
a Deus nós estamos reforman-
do todas as escolas do Estado 
de Goiás. A nossa secretária 
Fátima [Gavioli] tem feito um 
trabalho maravilhoso. Vamos 
ver quadras, escolas reforma-

das, teto trocado, carteiras, 
uniformes”, disse Caiado.

Segundo o governo de 
Goiás, por meio da Secreta-
ria de Educação, as unidades 
escolares estão passando por 
reformas com recursos dos 
Programas Dinheiro Direto nas 
Escolas Goiás (PDDE-GO) e Re-
formar. “Não tem nada mais 
digno do que o estudante, que 
está uniformizado, chegar à es-
cola, que oferece condições 
de higiene, alimentação e um 
padrão de ensino que todas 
essas crianças merecem. Elas 

têm que chegar ao local e ter 
a autoestima cada vez mais 
valorizada”, enfatizou. 

Nas cidades de Rio Verde 
e Santo Antônio da Barra, 14 
unidades escolares estão em 
obras, totalizando um inves-
timento de R$ 12.474.743,48 
milhões. Além da Escola Esta-
dual Cunha Bastos, estão em 
obras os colégios estaduais 
Maria Ribeiro Carneiro, Pro-
fessor Quintiliano Leão Neto, 
Abel Pereira de Castro, Alvino 
Pereira Rocha, Martins Borges 
e João Veloso do Carmo. Nes-

tas unidades o governo está 
atuando na ampliação das sa-
las, com entrega prevista tam-
bém para o mês de agosto. 
Ainda esse mês, deve ser en-
tregue a reforma e ampliação 
do Colégio Estadual do Sol. 

Para o mês de dezembro, 
estão previstas entregas nas 
unidades Alvino Pereira Ro-
cha, Olynto Pereira de Cas-
tro, Frederico Jayme e Her-
minio Rodrigues Leão, além 
de reforma da sede do Coor-
denação Regional de Educa-
ção (CRE) de Rio Verde.
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Com 200 mil mortos, América Latina 
é 2ª região mais afetada pela covid-19
A América Latina e o Ca-

ribe atingiram a cifra 
de mais de 200 mil 

mortos por coronavírus no 
fim de semana, tornando-se 
a segunda região mais afetada 
pelo novo vírus, atrás apenas 
da Europa. Brasil e México pu-
xam a lista e concentram, jun-
tos, três quartos das mortes 
da região, segundo dados da 
Universidade John Hopkins. 

Agora, os óbitos em razão 
da covid-19 na América Lati-
na e no Caribe representam 
cerca de um terço do total 
mundial: 685.780 mortos e 
17.868.148 pessoas infecta-
das, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

Com um total de 200.212 
mortos e 4.919.054 de casos 
confirmados, América Latina 
e Caribe viram uma explo-
são de contágios na última 
semana em diversos países. 
Na quarta-feira, o Brasil havia 
registrado o recorde diário de 
1.595 mortes e a Colômbia, 
380. Na quinta-feira, foi a vez 
de a Argentina registrar o re-
corde diário de 153 mortos. 

A Europa, região com mais 
mortes pela doença, registra 

210.435 óbitos e 3.189.322 
infecções. No dia 28 de abril, 
a América Latina e o Caribe 
tinham superado a marca de 
10 mil mortos. No dia 23 de 
junho, a região chegou aos 
100 mil mortos. Pouco mais 
de um mês depois, os casos 
dobraram, superando os 200 
mil mortos, uma aceleração 
que se intensificou em julho, 
chegando a uma média diá-
ria de 2.610 óbitos. 

O pior é que o pico da cur-
va não parece estar perto para 
países como o México, que no 
sábado registrou 9.556 novos 
casos e 764 mortes, segundo 
dados da secretaria de Saúde 
federal. E alguns especialis-
tas estimam que o número 
de mortos oficialmente de-
clarado na região está su-
bestimado. Brasil e México 
lideram a lista dos países 
latino-americanos mais afe-
tados pelo novo coronavírus, 
com 93.563 e 47.472 mortos, 
respectivamente. Em seguida 
estão Peru (19.408), Colôm-
bia (10.330) e Chile (9.533). 

A covid-19 voltou a ganhar 
força no Peru um mês após o 
levantamento oficial da qua-

rentena em grande parte do 
país, ao fechar o mês de julho 
com um recorde de 7.448 
novos casos em 24 horas. O 
sétimo país do mundo e o 
terceiro da América Latina 
com mais casos de covid-19, 
o Peru soma 407.492 contá-
gios e 19.408 mortes desde 
6 de março, quando foi de-
tectado o primeiro caso. 

A última semana foi es-
pecialmente crítica, pois a 
propagação do vírus voltou a 
acelerar um mês após o go-
verno levantar as restrições 
em 18 das 25 regiões do país 

e duas semanas após a reto-
mada do transporte regular 
entre as províncias. 

No início de julho, os con-
tágios diários estavam di-
minuindo lentamente, com 
números abaixo de 3 mil ca-
sos por dia. Mas agora estão 
sendo registradas mais de 7 
mil infecções diárias, como 
nos últimos três dias. 

O número de casos con-
firmados na América Latina 
e no Caribe se aproxima dos 
5 milhões. As Américas regis-
tram 9,47 milhões de infecta-
dos. Deles, mais da metade 

está situada no Brasil (mais 
de 2,7 milhões de casos ofi-
cialmente declarados), o que 
o torna o segundo país com 
mais casos no mundo, atrás 
dos Estados Unidos (mais de 
4,6 milhões de casos). 

Os EUA, que registraram 
em 24 horas mais de 61 mil 
casos e 1.051 mortes, é o 
país mais afetado no mundo 
pela pandemia com mais de 
154.449 mortos e mais de 
4,6 milhões de casos. 

 
Perigo longo
A Organização Mundial 

de Saúde (OMS) advertiu 
que a pandemia provavel-
mente será “muito longa”, 
em meio a uma intensa cor-
rida em busca de uma vacina 
contra o vírus. Seis meses 
após declarar emergência 
internacional, a OMS desta-
cou que “continua avaliando 
em muito elevado o nível de 
perigo global pela covid-19”.

Enquanto a América Latina, 
os EUA, a Europa e outras re-
giões do mundo sofrem com 
recessões econômicas históri-
cas, a OMS advertiu sobre “o 
risco de afrouxar a resposta (à 
covid-19) em um contexto de 
pressões socioeconômicas”. A 
fronteira dos EUA está fechada 
a viagens não essenciais desde 
21 de março e permanecerá 
assim até o dia 20 de agosto.

Medidas que também 
se aplicam a outros países, 
como o Canadá, que anun-
ciou nova prorrogação no fe-
chamento de suas fronteiras, 
exceto para os americanos, 
até 31 de agosto. A Argentina 
também freou a flexibilização 
das medidas por ao menos 
duas semanas em razão do 
aumento de contágios.

Claudio Neves



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

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

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

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

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 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 
-------------------------------
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. 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), 
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 
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

-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

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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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Finais estaduais impactam 
rodada de abertura do 
Campeonato Brasileiro

A Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) 
anunciou nesta segunda-
-feira (3/8) que remarcará 
os jogos de times da Série 
A (primeira divisão) do 
Campeonato Brasileiro, 
cujas datas coincidam 
com finais estaduais. 
Mais da metade das par-
tidas da primeira rodada, 
programadas para próxi-
mo fim de semana - sá-
bado (8) e domingo (9) 
- pode ser impactada.

Por enquanto, a única 
decisão estadual marca-
da para sábado (8) é a 
do Campeonato Paulista, 
entre Palmeiras e Corin-
thians, quando ocorrerá 
o jogo de volta da final. 
Assim, já estão adiados 
o duelo entre Verdão e 
Vasco, e o embate entre 
o Timão e o Atlético-GO. 
Segundo a CBF, “as novas 
datas serão oportuna-
mente divulgadas pela Di-
retoria de Competições”.

A situação de outros 
confrontos dependerá 
da classificação ou não 
dos times às finais, e do 
calendário divulgado 
pelas respectivas fede-
rações estaduais. O Atlé-
tico-MG, por exemplo, 
faz na quarta-feira (5), 
às 21h30 (de Brasília), o 
segundo jogo das semifi-
nais do Campeonato Mi-
neiro, contra o América-
-MG. Se avançar, disputa 
a final contra o Tomben-
se ou Caldense, em duas 
partidas. Com isso, pode 
ter adiado o embate de 
estreia no Brasileirão no 
domingo (9) contra o Fla-
mengo, no Maracanã, às 
16h (horário de Brasilia)

No Rio Grande do Sul, 
Grêmio e Internacional 
também se enfrentam na 
quarta-feira (5), às 21h30 
(de Brasília), para definir 
o vencedor do segundo 
turno do Campeonato 
Gaúcho. Quem passar, 
pega o Caxias na final do 
Estadual. Se o Tricolor 

avançar e o primeiro jogo 
da decisão gaúcha já for no 
próximo fim de semana, o 
duelo com o Fluminense, 
agendado para domingo (9), 
às 19h, em Eldorado do Sul 
(RS), deverá ser adiado. Já 
em caso de classificação do 
Colorado, o confronto com 
o Coritiba, previsto para sá-
bado (8), às 19h30, no Cou-
to Pereira, também pode 
ser postergado.

A decisão do Campeo-
nato Cearense, entre For-
taleza e Ceará, ainda não 
foi marcada pela Federação 
Cearense de Futebol (FCF). 
O Vozão tem compromisso 
amanhã (4) pela final da 
Copa do Nordeste, contra 
o Bahia. O confronto da 
final do Estadual será em 
dois jogos. Se o primeiro 
for marcado para o fim de 
semana, pode impactar nas 
partidas deste sábado (8) 
da dupla pelo Brasileirão. 
O Fortaleza recebe o Athle-
tico-PR às 19h, enquanto o 
Ceará visita o Sport às 21h.

Entre a primeira e a quin-
ta rodadas, a Série A terá 
uma sequência de jogos a 
cada três ou quatro dias. Os 
times só terão uma semana 
de intervalo antes da sexta 
rodada, devido à Copa do 
Brasil. Para equipes que não 
estão no torneio de mata-
-mata, o intervalo vira uma 
alternativa para a conclusão 
dos Estaduais. Foi o que fez a 
Federação Baiana de Futebol 
(FBF), marcando a segunda 
partida da final do Campe-
onato Baiano, entre Bahia e 
Atlético-BA, clube de Alagoi-
nhas, para dia 26 de agosto. 
O primeiro duelo do Baianão 
está marcado para quarta.

A princípio, somente três 
jogos da primeira rodada do 
Brasileirão não correm risco 
de ser adiados. Todos são no 
próximo domingo (9): Botafo-
go x Bahia, no Nilton Santos, 
às 11h; Santos x Red Bull Bra-
gantino, às 16h, na Vila Bel-
miro; e Goiás x São Paulo, no 
mesmo horário, no Estádio 
da Serrinha. (Agência Brasil)

Xuxa assina para 
fazer filmes na Netflix

Ultimamente, Xuxa 
Meneghel tem apa-
recido mais por se 

posicionar em questões po-
lêmicas ou em rumores de 
que deixará a TV Record. 
Mas ela prepara um “retor-
no” aos seus fãs para nin-
guém botar defeito. Além de 
um documentário na HBO, 

os fãs vão poder conferir a 
eterna Rainha dos Baixinhos 
na Netflix em breve,.

De acordo com o jorna-
lista Ricardo Feltrim, do Uol, 
Xuxa assinou contrato não 
apenas para um, mas vá-
rios filmes na plataforma de 
streaming mais acessada do 
mundo. Não é pouco. A ideia 

é de um contrato semelhan-
te ao de Larissa Manoela e 
Maísa Silva, em que ela faria 
três filmes. E não é só.

Xuxa também estaria ne-
gociando com a Disney para 
estrelar um seriado do ca-
nal de TV a cabo. A empresa 
prepara o lançamento do 
Disney+ no Brasil, platafor-

ma de streaming com todo 
conteúdo da empresa, e a 
apresentadora seria uma 
forte atração para sua pla-
taforma. Mesmo fora da TV 
Globo e Record, as empre-
sas sabem que ela é apre-
sentadora não só no Brasil, 
mas em toda a América Lati-
na. Ela ainda é rainha.

Reprodução


