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Indústria de Goiás registra 
maior crescimento do Brasil
A indústria de Goiás apresentou crescimento de 5,4% no último mês de junho comparado com o mesmo período de 2019. 
O avanço coloca o Estado como 1º do País, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). p2

Prefeitura inicia 
pavimentação 
em sete bairros 
de Goiânia p2

Assaltantes 
abandonam 
R$ 1 milhão p2

Damares 
Alves visita 
Goiás p3

Governo de Goiás amplia para 4 mil 
vagas e simplifica acesso à CNH Social
A Alego aprovou projeto de lei que aprimora o processo 
de seleção dos beneficiários do Programa CNH Social. p2
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Indústria de Goiás registra maior 
crescimento do Brasil em junho

A indústria de Goiás 
apresentou cresci-
mento de 5,4% no 

último mês de junho compa-
rado com o mesmo período 
de 2019. O avanço coloca 
o Estado como 1º do País, 
segundo dados do Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) divulgados 
nesta terça-feira (11/8). 

Das 15 unidades federa-
tivas avaliadas, apenas três 
apresentaram resultados 
positivos – os outros dois 

são Pernambuco (2,8%) e 
Mato Grosso (1,6%). No ce-
nário nacional, os números 
não são bons. Em junho de 
2020, a indústria brasileira 
sofreu queda de 9% tendo 
em vista os dados de junho 
do ano passado.

Além de driblar as dificul-
dades impostas pela pande-
mia da covid-19 e continuar 
a se expandir levando em 
consideração os números de 
2019, a indústria goiana, ala-
vancada pelas ações do Go-

verno de Goiás, tem apresen-
tado crescimento mês a mês 
em 2020. A pesquisa do IBGE 
também demonstrou que o 
setor cresceu 0,7% em junho 
em relação ao mês anterior; 
e 3% em maio, comparado ao 
desempenho de abril. 

O crescimento industrial 
deve vir acompanhado da 
geração de emprego e ren-
da, sobretudo nas regiões 
mais vulneráveis do Estado. 
Dentro dessa política públi-
ca, o governador Ronaldo 

Caiado criou um programa 
de benefícios fiscais volta-
do à instalação de indústrias 
em municípios considerados 
prioritários, segundo o Índice 
Multidimensional de Carên-
cia das Famílias Goiás (IMCF). 

 
Dados
Os números da indústria 

de Goiás também indicam 
resultado positivo de 2,2% 
na variação dos últimos doze 
meses, o que dá ao Estado a 
segunda colocação, atrás ape-

nas do Rio de Janeiro (4,4%). 
O Pará também registrou va-
riação positiva de 0,4% nesse 
período. Os demais estados 
tiveram índices negativos na 
pesquisa do IBGE. 

Já na pesquisa que avalia o 
acumulado do ano, de janeiro 
a junho, Goiás também ocupa 
a segunda posição com índice 
de 0,9%, ficando atrás apenas 
do Rio de Janeiro (2,3%). Os 
demais locais pesquisados, 
incluindo o Brasil), tiveram 
resultados negativos.

Reprodução Reprodução

Senador Canedo 
distribui kits 
de higiene para 
beneficiários do 
Bolsa Família

Nesta terça-feira, 11 de 
agosto, a Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social 
e Cidadania -SEMASC dis-
tribuiu os primeiros kits de 
higiene para os beneficiá-
rios do Bolsa Família.

Os produtos são desti-
nados às famílias em situ-
ação de vulnerabilidade 
financeira, assistidas pelo 
Município, através dos 
Centros de Referência de 
Assistência Social (Cras). 
A Secretaria fez o levan-
tamento das famílias 
inscritas no CadÚnico, e 
a retirada agendada pre-
viamente por telefone, 
para evitar aglomeração 
no local de entrega.

 
Atenção de perto
O cuidado assistencial 

tem sido priorizado tam-
bém pela Administração 
Municipal, no atendimen-
to as famílias que possam 
estar enfrentado maior 
dificuldade financeira de-
vido ao isolamento social, 
protocolo recomendado 
para o enfrentamento da 
Pandemia. Alimentos, ma-
terial de higiene e limpeza 
são algumas das ações 
que tem sido entregues, 
mediante visita e autori-
zação da Assistente Social.

As famílias, que neces-
sitam da ajuda, deverão 
fazer o cadastro pelo te-
lefone onde é realizada 
uma entrevista pelo téc-
nico, (Assistente Social) 
onde são colhidas infor-
mações e consultado o 
Banco de Dados do Go-
verno Federal, as cestas 
estão sendo entregues 
nas unidades do Cras de 
cada região com horário 
marcado previamente, 
pela assistência social; ou 
levadas quando a impos-
sibilidade do atendido.

O cadastro da cesta bási-
ca pode ser feito pelo What-
sApp (62) 99214-6804

Prefeitura de Goiânia inicia 
pavimentação em sete bairros

Assaltantes de banco em Minas fogem 
e deixam mais de R$ 1 milhão em carro

Serão iniciadas nos próxi-
mos dias as obras de pavimen-
tação de mais sete baixos de 
Goiânia. Os trabalhos também 
contam com sistema de drena-
gem de águas pluviais. O anún-
cio foi feito pela Prefeitura nesta 
terça-feira (11/8). Os primeiros 
a receberem os serviços são o 
Jardim Helou/Chácaras Helou 
e o Residencial Rosas de Ouro.

Com a assinatura da or-
dem de serviço na última 
sexta-feira, a partir do dia 20 
terá início a pavimentação do 

Residencial José Viandelli, Re-
sidencial Jardim Novo Petró-
polis, Village Casa Grande.

Levar a pavimentação 
asfáltica aos bairros foi um 
compromisso assumido pela 
atual gestão a partir de rei-
vindicações da população e 
junto com o asfalto são exe-
cutadas toda a infraestrutura 
de drenagem urbana como 
galeria de águas pluviais, sar-
jetas, bocas de lobo, poços 
de visita, além da sinalização 
vertical e horizontal das ruas.

As polícias militares de 
Goiás e Minas Gerais reali-
zaram uma operação con-
junta para tentar encon-
trar os assaltantes de uma 
agência do Banco do Brasil, 
nesta terça-feira (11/8), 
em Canápolis (MG). 

Os criminosos fizeram o 
gerente do banco de refém 
após fugirem da agência 
com R$1.171,080, mas foi 
liberado com vida durante 
a operação piolicial.

Equipes de Itumbiara e 
Morrinhos, juntamente com 
o equipes compostas pelo 
comandante do 5° BPM ma-
jor Bessa e comandante do 6° 
CRPM coronel Ricardo Men-
des, aturam na operação.

As equipes da PMGO e da 
PMMG montaram um cerco 
na divisa de Araporã com Itum-
biara, onde os assaltantes, ao 
notarem a presença  das equi-
pes policiais, retornaram na 
BR-153 em sentido contrário, 

quando perderam o controle 
do veículo e entraram em um 
matagal, deixando no carro a 
quantia de dinheiro roubado.

As polícias realizaram cerco 
ao redor da região, com var-
redura no local, mas nenhum 
assaltante foi encontrado.  Da 
PMGO participaram duas Equi-
pes do COD, duas Equipes do 
Choque, uma Equipe Do Canil, 
uma Equipe do Batalhão Rural e 
uma viatura de área. Da PMMG 
foram utilizadas nove viaturas.
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Governo de Goiás amplia para 4 mil 
vagas e simplifica acesso à CNH Social
A Assembleia Legis-

lativa do Estado de 
Goiás (Alego) apro-

vou, em segunda e definiti-
va votação, nesta terça-feira 
(11/8) projeto de lei, do 
Poder Executivo, que apri-
mora o processo de seleção 
dos beneficiários do Pro-
grama CNH Social. Com a 
alteração, serão levados em 
consideração critérios mais 
humanizados e socialmente 
adequados para o desempa-
te dos candidatos inscritos. 
A aprovação do projeto se 
deu por unanimidade.

A expectativa é de que 
4 mil vagas para o progra-
ma sejam disponibilizadas 
pelo Detran-GO ainda em 
2020. A primeira etapa do 
CNH Social, com 2.010 va-
gas nas categorias Rural, 
Urbana e Estudantil, foi 
lançada no final de 2019.

Com os novos critérios, 
que passarão a valer a par-
tir da sanção do governador 

Ronaldo Caiado, o banco de 
dados do Cadastro Único 
para Programas do Governo 
Federal (CadÚnico) foi ado-

tado como meio de compro-
vação dos dados cadastrais 
inseridos pelos candidatos. 
Além disso, na categoria es-

tudantil, substitui-se a nota 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) pela mé-
dia obtida no ensino médio, 

apurada pela Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc).

Outras mudanças elen-
cadas dizem respeito aos 

critérios de ingresso no pro-
grama, mais humanizados e 
socialmente adequados para 
o desempate dos candidatos 
inscritos, tais como renda fa-
miliar per capita, maior ida-
de, número de componentes 
do grupo familiar, existência 
de benefício social, data e 
hora da inscrição.

Os contemplados re-
cebem isenção de taxas 
como inclusão no Renach, 
Licença de Aprendizagem 
de Direção Veicular, agen-
damento de prova teórica 
e agendamento de exame 
prático. Também se abs-
têm de pagar pelos exames 
médico e psicológico, junta 
médica, quando se trata de 
candidato com deficiência, 
e toxicológico, exigido para 
categoria profissional. Por 
meio de parcerias, foram 
oferecidos ainda o curso te-
órico, de legislação de trân-
sito, as aulas práticas de 
direção e até três retestes.

Reprodução
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Damares Alves visita Goiás para conhecer projetos sociais da gestão estadual
Ministra da Mulher, Famí-

lia e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves estará em 
Goiânia nesta quarta-feira 
(12) para conhecer projetos e 
ações do governo de Goiás na 
área social. O foco da minis-
tra é estudar a implantação 
de projetos pilotos de ações 
para combater a violência 
doméstica, o abuso sexual in-
fantil e melhorias no Sistema 
Socioeducativo em Goiás.

Pela manhã, às 10 horas, 

conforme está previsto, 
a ministra Damares Alves 
participará da cerimônia 
de entrega de dois veícu-
los para o Conselho Tutelar 
com o prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende. Às 12h30, a 
ministra participará de um 
almoço com o governador 
Ronaldo Caiado, secretá-
rios estaduais e secretários 
nacionais do ministério. 

À tarde, a titular do Mi-
nistério da Mulher, Família e 

Direitos Humanos e a equipe 
ministerial participam de reu-
nião na Secretaria de Desen-
volvimento Social (Seds), onde 
lhes serão apresentados os 
projetos e as ações desenvolvi-
das pelo governo de Goiás. 

A ministra Damares en-
cerra a visita à capital conhe-
cendo as instalações do Cen-
tro Estadual de Referência e 
Excelência em Dependência 
Química (Credeq), em Apa-
recida de Goiânia.
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O c a n d i d a t o 
democrata à 
P re s i d ê n c i a 

dos Estados Unidos, 
Joe Biden, escolheu 
nesta terça-feira (11) 
a senadora Kamala 
Harris, da Califórnia, 
como vice para a elei-
ção de 3 de novem-
bro. Ele fez o anúncio 
em sua conta na rede 
social Twitter.

Kamala Harris tem 
55 anos e será a pri-
meira mulher negra em 
uma importante chapa 
presidencial na história 
dos Estados Unidos.

Biden, que foi vice-
-presidente nos dois 
mandatos do ex-pre-
sidente Barack Oba-
ma, havia dito que es-
colheria uma mulher 
como companheira 
de chapa, e entre as 
cotadas estava a se-
nadora Kamala Harris. 
(Agência Brasil)

Reprodução

Senadora Kamala Harris é escolhida 
vice de Biden nas eleições dos EUa



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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040

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. 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
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/ 
quiosque 155mil jóia imó-
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
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
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
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Marrone recebe Zé 
Felipe e Felipe Araújo 
na ‘Live do Coronel’

O cantor Marrone, da 
dupla com Bruno, vai pro-
mover a Live do Coronel, no 
dia 16 de agosto, às 18h, no 
canal da dupla no YouTube..

O diferencial deste 
show será os convida-
dos especiais. Estão na 
lista do sertanejo os 
cantores Zé Felipe, Fe-
lipe Araújo, Trio Parada 
Dura. O cantor Paraná 
irá cantar os clássicos do 
sertanejo junto aos fe-
nômenos Jefferson Mo-
raes e Breno Ferreira.

A apresentação tam-

bém contará com a presen-
ça de Gabi Martins, partici-
pante da última edição do 
BBB, de João Reis, pai de 
Cristiano Araújo, e da dupla 
Julio Cezar & Julyanno .

A apresentação da live fi-
cará por conta do ator Henri 
Castelli e da modelo e Ex-
-BBB Ivy Moraes. Além disso, 
o ator Eri Johnson e o cantor 
Cuiabano Lima serão os co-
mentaristas do evento. 

A live terá ação solidá-
ria com o objetivo de ar-
recadar doações para ins-
tituições filantrópicas.

Mamonas Assassinas 
será homenageado 
em megalive

A banda Mamonas As-
sassinas, fenômeno 
dos anos 90, receberá 

uma homenagem em 23 de 
agosto. Uma megalive será exi-
bida no canal oficial do grupo 
no Youtube e contará com a 
participação de diversos artis-
tas brasileiros como Preta Gil, 
Fábio Porchat e Paulo Ricardo.

A iniciativa intitulada Xô 
Corô, em alusão ao novo co-
ronavírus, irá celebrar a traje-
tória da banda e os músicos 
presentes irão relembrar al-
guns sucessos como Pelados 
em Santos, Robocop gay e 
Sabão Crá-crá. O evento tam-
bém irá transmitir dez clipes 
inéditos do grupo. A live será 

apresentada por Ruy Brissac, 
intérprete de Dinho no Musi-
cal Mamonas, e contará com 
outros nomes como Angélica, 
Marcelo Adnet, Marisa Orth, 
Sidney Magal e Marcos Veras.

O dinheiro arrecadado 
será destinado para a Ação da 
Cidadania e do Fundo Social 
de Solidariedade de Guaru-

lhos, cidade na qual a banda 
nasceu. Apesar de breve, os 
Mamonas Assassinas tiveram 
carreira imortalizada no cená-
rio musical brasileiro. Dinho, 
Samuel, Sérgio, Bento e Júlio 
formaram a banda no final de 
1994, e, em março de 1996, 
todos morreram num aciden-
te de avião em São Paulo.
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