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Primeiro voo internacional 
pousa em Goiânia hoje
O primeiro voo internacional pousa  no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, vindo de Buenos Aires, na Argentina. Será uma Unidade 
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Primeiro voo internacional 
pousa em Goiânia hoje

O primeiro voo inter-
nacional pousa nesta 
terça-feira (25/8), no 

Aeroporto Santa Genoveva, 
em Goiânia , vindo de Buenos 
Aires, na Argentina. Será uma 
Unidade de Terapia Intensi-
va (UTI) aérea. A informação 
é do secretário estadual de 
Indústria, Comércio e Servi-
ços (SIC), Adonídio Neto, que 
acompanhou o governador 
Ronaldo Caiado durante visi-
ta técnica no aeroporto. 

Os benefícios fiscais para 
Goiás, que chegam junto 
com a internacionalização 
do Santa Genoveva, foram 
citados pelo delegado da Re-
ceita Federal, José Aureliano 
Matos, que também acom-
panhou a agenda. Como o 

modal de Goiânia tem, ago-
ra, uma zona primária, ou 
seja, um espaço de fronteira, 
ele está apto a receber car-
gas do exterior – que, nor-
malmente, chegavam por 
Guarulhos, São Paulo. 

“Os tributos estaduais, 
como o Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), e federais, 
como o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados (IPI), 
ficam no Estado quando es-
sas mercadorias chegarem 
por aqui”, explicou José Au-
reliano. Da mesma forma, 
continuou, os passageiros 
advindos de fora do País pas-
sam a consumir em Goiânia 
também, o que aumenta o 
recolhimento dos tributos, 

que passam a beneficiar a 
população goiana e não a de 
outras unidades federativas. 

A adequação na recepção 
da alfândega foi um processo 
que prezou e cumpriu todas 
as etapas para oferecer se-
gurança e conforto aos cerca 
de 300 passageiros que co-
meçarão a desembarcar do 
exterior em Goiânia. Cerca 
de R$ 185 mil foram inves-
tidos nessa área exclusiva 
e, ainda, há previsão para a 
aquisição de equipamentos 
avançados de reconheci-
mento facial e a construção, 
em parceria com a Infraero, 
de um canil para cães fareja-
dores, com o intuito de coi-
bir entrada e saída de drogas 
a partir do Estado.

 
Certificação Anac
Ainda durante a soleni-

dade, o superintendente do 
aeroporto, Antonio Sales 
(representando o presidente 
da Infraero, Tenente Briga-
deiro do Ar, Hélio Paes de 
Barros), entregou ao gover-
nador Ronaldo Caiado três 
documentos que atestam a 
internacionalização do San-
ta Genoveva: o ato declara-
tório executivo da Receita 
Federal; o certificado de 
segurança operacional, via 
Agência Nacional da Aviação 
Civil (Anac); e a própria por-
taria da agência, de número 
2.076, que abre o tráfego in-
ternacional e insere o aero-
porto de Goiânia entre os 30 

maiores do Brasil, com 3,2 
milhões de passageiros. 

O crescimento da econo-
mia goiana, a partir do even-
to simbólico, também foi tra-
duzida por Sales utilizando 
uma expressão que passou 
a fazer parte da rotina do 
governador Ronaldo Caiado 
desde o início da pandemia 
do novo coronavírus. “O ae-
roporto já vive uma realida-
de de retomada operacional 
e a gente espera que seja 
crescente e feche dezembro 
com um volume bastante 
superior ao que a gente pre-
via”, pontuou ao comparar o 
número de assentos oferta-
dos nos meses de abril pas-
sado e agosto: 12 mil contra 
os 80 mil atuais.

Reprodução

Covid-19: 257 
mil profissionais 
de saúde foram 
infectados 
no Brasil

Desde o início da pan-
demia, 226 profissionais de 
saúde morreram e outros 
257 mil foram infectados 
pelo novo coronavírus. O 
balanço foi apresentado 
pelo Ministério da Saúde 
em entrevista coletiva nesta 
segunda-feira (24/8).

Entre as mortes em de-
corrência da covid-19, as 
categorias mais vitimadas 
foram técnicos e auxiliares 
de enfermagem (38,5%), 
médicos (21,7%) e enfer-
meiros (15,9%). Já entre os 
casos, os mais atingidos fo-
ram técnicos e auxiliares de 
enfermagem (34,4%), en-
fermeiros (14,5%), médicos 
(10,7%) e agentes comuni-
tários de saúde (4,9%).

Os gestores do Minis-
tério da Saúde também 
apresentaram um balanço 
sobre o programa Brasil 
Conta Comigo, criado para 
cadastrar profissionais de 
saúde e reforçar equipes 
de atendimento nos esta-
dos e municípios.

De acordo com os dados 
do órgão, foram cadastra-
dos mais de 1 milhão de 
trabalhadores da área de 
saúde. Destes, 468 foram 
contratados pelo governo 
federal para envio a esta-
dos. Outros 74 mil foram 
facilitados por meio da dis-
ponibilização do cadastro a 
10 secretarias estaduais.

Sobre o número de con-
tratações, a secretária de 
Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde, Maya 
Ribeiro, afirmou que o MS 
estabeleceu critérios para 
contratação por parte dos 
estados, como a definição 
de casos de morte que justi-
ficavam o reforço. “Aqueles 
que não justificavam a con-
tratação nós oferecemos 
o cadastro, facilitando a 
contratação imediata. Que 
foi o que aconteceu com 
10 estados, sendo que isso 
resultou em 74 mil profis-
sionais que já haviam sido 
capacitados”, destacou.

O secretário executivo 
do Ministério, Élcio Franco, 
acrescentou que foram re-
passados recursos a estados 
e municípios e que é atribui-
ção destes entes federativos 
“aparelharem sua situação e 
contratarem profissionais”.

Moradores do Setor Sul protestam 
contra mudanças no Plano Diretor

Julho: construção civil foi 2º segmento 
que mais gerou empregos em Goiás

Moradores do Setor Sul 
foram às ruas no domingo 
(23/8) para protestar contra 
a verticalização do bairro e a 
venda de áreas públicas. As 
mudanças estão previstas no 
novo Plano Diretor de Goiâ-
nia, que está em processo de 
revisão na Câmara Municipal. 

A concentração inicial dos 
manifestantes ocorreu na Rua 
90. Depois, os moradores se-
guiram em caminhada pela 
região até a Praça do Cruzeiro, 
que recentemente passou por 

revitalização. A passeata con-
tou com um carro de som. 

O grupo carregava diver-
sas faixas, como: “Setor Sul 
é o pulmão verde de Goiâ-
nia. Unidos somos mais for-
tes”. Também mencionavam 
outros bairros da capital, 
“Não ao desmatamento do 
Setor Sul, Marista e Jaó”.

Ainda segundo os pró-
prios manifestantes, o ato 
foi pacífico e respeitou o 
distanciamento social, em 
virtude da pandemia.

Dados divulgados pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), da Secretaria de 
Trabalho do Ministério da 
Economia, apontam que, em 
Goiás, a construção civil figu-
ra como a segunda atividade 
que manteve uma harmonia 
entre contratação e demis-
são. O setor admitiu 5.134 
e encerrou 3.861 postos de 
trabalho, com um saldo po-
sitivo de 1.273 vagas. 

Em primeiro lugar está a 

indústria, com um saldo de 2.470 
postos de trabalho. “A construção 
civil gerou empregos pois o setor 
realizou lançamentos no primei-
ro trimestre. Agora, no segundo 
semestre, teremos o início dessas 
obras, gerando assim mais con-
tratações”, destaca o presidente 
da Associação das Empresas do 
Mercado Imobiliário de Goiás 
(Ademi-GO), Roberto Elias. 

Ao todo, Goiás contabiliza a 
abertura de 36.587 postos de 
trabalho e 31.658 vagas encer-
radas, com um saldo positivo de 

4.929 postos. No país, essa foi a 
primeira vez desde fevereiro em 
que o emprego formal cresceu. 
Na divisão por ramos de ativida-
de, a estatística no país foi lidera-
da pela indústria, com a abertu-
ra de 53.590 postos. 

O indicador inclui a indústria 
de transformação, de extração 
e de outros tipos. Com 41.986 
novos postos, a construção civil 
vem em segundo lugar, seguida 
por comércio, reparação de ser-
viços automotores e de motoci-
cletas, com 28.383 novas vagas. 
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Só cinco Estados vão ter força 
para sair da crise até 2021
Apenas cinco Estados 

brasileiros devem 
encerrar o ano de 

2021 com Produto Interno 
Bruto (PIB) acima do nível 
pré-pandemia (2019). São 
eles: Mato Grosso do Sul, 
Pará, Mato Grosso, Rio de 
Janeiro e Goiás - puxados, 
sobretudo, por commodi-
ties agrícolas e minerais. O 
restante precisará de um 
impulso maior para recupe-
rar os estragos provocados 
pela covid-19 na sua econo-
mia, segundo levantamento 
feito pela Tendências Con-
sultoria Integrada.

A pandemia pegou os Es-
tados brasileiros num movi-
mento de lenta recuperação, 
especialmente por causa da 
grave crise fiscal enfrentada 
pela maioria, com despesas 
de pessoal elevadas e arre-
cadação fiscal ainda baixa. 
No começo deste ano, a ex-
pectativa era de que, ape-
sar do crescimento previsto 
para 2020, apenas metade 
deles retomaria o nível pré-
-crise de 2013 e 2014. A situ-
ação, que já era ruim, ficou 
pior com a pandemia.

A recuperação deve 
continuar em ritmo lento, 
já que 2020 está pratica-
mente perdido. “A ativida-
de econômica do ano que 
vem dependerá de uma 
série de condicionantes, 
como a própria evolução 
da pandemia e o reflexo de 
questões políticas na agen-
da econômica, com desta-
que para a questão fiscal”, 
diz o economista da Ten-

dências Lucas Assis. Nesse 
cenário, os poucos que vão 
se sobressair têm motivos 
de sobra para comemorar.

Mato Grosso do Sul deve 
ser o Estado mais resiliente 
no biênio 2020-2021 e deve-
rá exceder em 2,7% o PIB de 
2019. O desempenho será 
reflexo do avanço da produ-
ção agropecuária e da pro-
dução industrial. “Com loca-
lização privilegiada, próxima 
de São Paulo, a indústria de 
celulose do Estado deve ser 
favorecida pela expectativa 
de ampliação da demanda 
asiática por papel tissue, 

pela tendência estrutural de 
substituição do plástico por 
produtos de papel e pelo 
câmbio brasileiro desvalori-
zado”, explica Assis.

Segundo ele, Mato Gros-
so e Goiás também serão 
beneficiados pela estrutura 
produtiva da região, pouco 
sensível à dinâmica nacional. 
O que deve puxar para baixo 
o resultado do Centro-Oeste 
é o desempenho do Distrito 
Federal, muito dependen-
te dos serviços públicos. De 
acordo com o relatório, a ca-
pital federal (e adjacências) 
pode ser prejudicada pelo 

fato de a população local ser, 
notadamente, formada por 
migrantes de todas as regi-
ões brasileiras.

Com a transformação di-
gital do trabalho, promovida 
pela pandemia, muitos pude-
ram retornar aos seus Esta-
dos de origem. No Pará, ou-
tro Estado que deve superar 
o PIB de 2019, o desempe-
nho será influenciado sobre-
tudo pela normalização da 
produção de alumínio e pela 
expansão da produção de 
minério de ferro no Sistema 
Norte da Vale, composto pe-
las minas de Carajás e S11D.

O quinto Estado a recupe-
rar as perdas deste ano será 
o Rio de Janeiro, com o avan-
ço esperado da produção 
de petróleo e gás natural. A 
atividade será impulsionada 
pelo crescimento das opera-
ção das plataformas inaugu-
radas na Bacia de Campos, 
em 2019, e pela previsão 
de entrada em operação da 
nova unidade P-70.

Auxílio
Segundo Assis, apesar da 

perspectiva de expansão da 
atividade econômica no ano 
que vem, o País continuará 

4,2% abaixo do PIB registra-
do em 2019. Neste ano, a 
previsão da consultoria é de 
uma queda de 7,3% e, em 
2021, um avanço de 3,4%. 
Mas esses números podem 
ter alguma alteração depen-
dendo da prorrogação do 
auxílio emergencial e do va-
lor a ser pago, diz ele. Esse 
efeito poderá aliviar um 
pouco a situação crítica do 
Nordeste, por exemplo, cujo 
PIB continuará 5% abaixo do 
verificado em 2019.

O economista do Itaú Uni-
banco Luka Barbosa diz que 
tem sido claro que os locais 
com maior repasse tem tido 
consumo maior. E isso está 
ocorrendo no Nordeste. Para 
Assis, no entanto, as condi-
ções do mercado de traba-
lho nordestino são bastante 
frágeis, com elevada infor-
malidade, alta proporção de 
domicílios em extrema po-
breza e grande participação 
de empresas de pequeno 
porte. “Além disso, a região 
é extremamente dependen-
te das transferências fede-
rais, que podem diminuir 
com a arrecadação menor”, 
afirmou o economista.

No Sudeste, apesar do 
bom desempenho do Rio de 
Janeiro, os demais Estados 
terão dificuldade para reto-
mar o nível de 2019. Com 
alta participação de setores 
sensíveis à dinâmica eco-
nômica, São Paulo deve ser 
afetado pelos choques ne-
gativos na demanda e oferta 
em segmentos como o de 
veículos automotores.

Pedro Revillion

Bolsonaro prorroga novamente programa de redução de salários e jornada
O presidente Jair Bolso-

naro editou um novo de-
creto, nesta segunda-feira 
(24/8), para prorrogar mais 
uma vez os prazos da redu-
ção de jornada e de salário e 
da suspensão do contrato de 
trabalho para os trabalhado-
res afetados pela pandemia 
de covid-19. A medida será 
publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU), segundo informou 
a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República. Em 
julho, um decreto anterior 
estendia o programa de 90 
para 120 dias, agora esse 
prazo será de 180 dias.

“Acabei de assinar um de-
creto prorrogando por dois 
meses um grande acordo, 
onde o governo entra com 
parte do recurso, de modo 

que nós venhamos a preser-
var 10 milhões de empregos 
no Brasil”, afirmou Bolsonaro 
em vídeo publicado nas re-
des sociais. Na gravação, ele 
aparece ao lado do ministro 
Paulo Guedes e do secretá-
rio especial de Previdência e 
Trabalho, Bruno Bianco.

A proposta altera os perí-
odos máximos de realização 
dos acordos para redução 
proporcional de jornada e de 
salário, suspensão temporá-
ria de contrato de trabalho 
e pagamento do benefício 
emergencial em razão da re-
alização desses acordos.

 
Como funciona
Pago aos trabalhadores 

que aderem aos acordos, o 
Benefício Emergencial (BEm) 
equivale a uma porcenta-

gem do seguro-desemprego 
a que o empregado teria di-
reito se fosse demitido.

No caso de redução de 
jornada e salário em 25%, 
50% ou 70%, o governo paga 
um benefício emergencial 
ao trabalhador para repor 
parte da redução salarial. 
As empresas podem optar 
ainda por pagar mais uma 
ajuda compensatória mensal 
a seus funcionários que tive-
ram o salário reduzido.

O benefício é calculado 
aplicando-se o percentual 
de redução do salário a que 
o trabalhador teria direito se 
fosse demitido e requeresse 
o seguro-desemprego. Se o 
trabalhador tiver jornada e 
salário reduzidos em 50%, 
seu benefício corresponde-
rá a 50% do valor do seguro 

desemprego ao que teria di-
reito, se tivesse sido dispen-
sado. No total, o benefício 
pago pode chegar até a R$ 
1.813,03 por mês.

No caso de suspensão 
do contrato de trabalho em 
empresas com faturamen-
to anual de até R$ 4,8 mi-

lhões, o trabalhador recebe-
rá 100% do valor do seguro 
desemprego a que teria di-
reito. Para empresas com fa-
turamento maior, o valor do 
benefício pago pelo governo 
será 70% do seguro desem-
prego, enquanto a empresa 
pagará uma ajuda compen-

satória mensal de 30% do va-
lor do salário do empregado.

Como o dinheiro vem 
do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT), o Mi-
nistério da Economia in-
formou que a prorrogação 
não terá impacto no orça-
mento do programa, esti-
mado em R$ 51,3 bilhões.

Desde o início do progra-
ma, em abril, 16,3 milhões 
de trabalhadores já fecha-
ram acordo de suspensão 
de contratos de trabalho ou 
de redução de jornada e de 
salário em troca de com-
plementação de renda e de 
manutenção do emprego. As 
estatísticas são atualizadas 
diariamente pela Secretaria 
de Trabalho do Ministério da 
Economia num painel virtu-
al. (Agência Brasil)

Marcello Casal Jr
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Ronaldinho e Assis fazem 
acordo e são soltos após 
mais de cinco meses presos

Ronaldinho Gaúcho e 
Roberto Assis Moreira, 
seu irmão, estão livres. 
Nesta segunda-feira 
(24/8), a Justiça do Pa-
raguai soltou os dois ex-
-jogadores, que estavam 
detidos há mais de cinco 
meses, embora eles te-
nham sido culpados. As-
sim, agora eles poderão 
retornar ao Brasil.

Os irmãos eram acu-
sados pela utilização de 
passaportes falsos para 
entrarem no país em 
março. Eles foram conde-
nados, com pena suspen-
sa de dois anos para Assis 
e de um para Ronaldinho.

A soltura foi possí-
vel porque Ronaldinho 
e seu irmão aceitaram a 
proposta do Ministério 
Público para que fossem 
colocados em liberdade. 
Eles irão pagar uma multa 
de US$ 200 mil (R$ 1,12 
milhão), que será des-
contada da fiança paga 
quando foram colocados 
em prisão domiciliar. E 
Assis terá de comparecer 
a cada quatro meses pe-
rante a um juiz brasilei-
ro durante o período da 
pena suspensa.

O juiz de garantias 
Gustavo Amarilla Ar-
nica aceitou o acordo 
feito entre as partes e 
colocou os irmãos em 
liberdade, com a pena 
suspensa. Na audiência 
desta segunda, realiza-
da no Palácio da Justiça, 
em Assunção, o Ministé-
rio Público do Paraguai 
apontou que Assis e Ro-
naldinho tiveram atua-
ções diferentes no caso.

De acordo com a pro-
motoria, o irmão do ex-
-jogador do Barcelona foi 
o responsável pelo forne-
cimento das fotos para a 
produção de documentos 
falsos, enquanto Ronal-
dinho não teria conhe-
cimento desse ato. Por 
isso, a multa que Assis 
pagará - US$ 110 mil (R$ 
616 mil) - é maior do que 
a do irmão - US$ 90 mil 
(R$ 504 mil).

Do valor pago pelo 
pentacampeão mundial, 
US$ 60 mil vão para um 
hospital e outros US$ 
30 mil para a campanha 
solidária “Todos somos 
Bianca” Ronaldinho de-
sembarcou em Assunção 
ao lado do irmão em 4 de 
março para participar da 
inauguração de um cassi-
no e uma ação social que 
utilizava a sua imagem.

Esse projeto era li-
derado pela empresária 
Dália López, que chegou 

a recepcioná-los no aeropor-
to e agora está foragida da 
Justiça. Na noite do dia da 
chegada de ambos ao país, 
a polícia do Paraguai foi ao 
quarto do hotel onde eles 
estavam, para investigar a 
acusação de que portavam 
documentos falsos.

Eles prestaram depoi-
mentos no dia seguinte e 
chegaram a admitir terem 
cometido um crime. Inicial-
mente, seriam liberados 
da acusação e voltariam 
ao Brasil, mas uma revira-
volta judicial os levou para 
a prisão no dia 6. Os dois, 
então, foram detidos e fica-
rem por cerca de um mês 
em um presídio de segu-
rança máxima no Paraguai. 
Em abril, a Justiça aceitou a 
transferência para o regime 
domiciliar, em um hotel de 
Assunção, após o pagamen-
to de uma fiança de US$ 
1,6 milhão (o equivalente 
a cerca de R$ 8,5 milhões), 
que será devolvida com o 
fim do processo, exceto os 
US$ 200 mil do acordo fir-
mado nesta segunda.

No último dia 7, os pro-
motores pediram ao juiz a 
suspensão condicional do 
procedimento para que o 
ídolo do Barcelona e seu ir-
mão pudessem retornar ao 
Brasil, desde que aceitassem 
o acordo proposto e acei-
tassem a pena suspensa de 
dois anos. Os promotores 
investigavam ainda suposta 
relação de Ronaldinho e do 
irmão com uma organização 
criminosa especializada em 
falsificação de documentos e 
lavagem de dinheiro.

Desde o início das in-
vestigações, a defesa dos 
ex-atletas brasileiros alega 
que os dois foram engana-
dos e não sabiam que os 
passaportes tinham sido 
adulterados. O caso envol-
vendo o ex-jogador brasi-
leiro virou um escândalo 
no Paraguai e atingiu vários 
funcionários da Diretoria 
de Migração e do Depar-
tamento de Identificação, 
que emitem passaportes e 
documentos de identidade, 
além de fiscais do Aeropor-
to Internacional Silvio Pet-
tirossi, em Assunção, onde 
eles desembarcaram.

Dezoito pessoas foram 
detidas por envolvimento 
no caso. Em março, a Justi-
ça havia determinado que 
Ronaldinho e o irmão preci-
savam permanecer detidos 
durante a investigação. O 
inquérito poderia durar até 
seis meses para ser conclu-
ído, de acordo com as leis 
paraguaias. Agora, porém, 
eles estão livres para retor-
narem ao Brasil.

Secult Goiás repassa 
quase R$ 1,5 milhão para 
segmentos culturais

A Secretaria Estadual 
de Cultura de Goiás 
(Secult Goiás) desti-

nou cerca de R$ 1,5 milhão 
para artistas que continua-
ram atividades virtualmente. 
Os recursos são do Fundo de 
Arte e Cultura (FAC), relati-
vos aos editais de 2018, e 
pagos pela gestão do gover-
nador Ronaldo Caiado.

O circo, por exemplo, co-
nhecido mundialmente por 
contar com grandes pla-

teias e a interação constan-
te com o público, teve que 
passar por readaptações. 
Para auxiliar essa arte cen-
tenária a não perder as ati-
vidades durante a pande-
mia, vários editais do FAC 
na área foram aprovados.

São companhias e grupos 
que, a distância, promovem 
apresentações, espetáculos, 
oficinas, laboratórios e sa-
raus. Todas feitas de forma 
virtual e divulgadas nas re-

des sociais dos responsáveis. 
Projetos como “Arte na Con-
tramão”, “Goiás nas Alturas”, 
“Ilusionistas Do Cerrado - 
Um Duelo Entre Números”, 
“Catavento: Alçando Voos” 
e “Pastana recebe a Visita de 
Chico” foram apoiados pelo 
FAC em ações on-line.

O teatro foi outro seg-
mento que precisou se adap-
tar à vida com distanciamen-
to social. Em Goiás, o apoio 
do governo contribuiu para 

que várias companhias pu-
dessem continuar seus pro-
jetos de forma on-line. 

Editais como “Ocupa Fe-
teg”; “Cirque des Ilusions”; 
“Festival Teatro de Bolso de 
Anápolis”; “Grupo Zabriskie 
Teatro 27 anos” e “O Príncipe 
– Circulação Nacional” foram 
os selecionados pelo FAC e 
continuam com ações virtu-
ais neste ano. São oferecidas 
oficinas teatrais, discussões e 
apresentações de peças.

Reprodução



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

Veículos
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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
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.

JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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 
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, 
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 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 25 de Agosto de 2020mundo

Republicanos indicam Trump à 
reeleição em convenção reduzida
O Partido Republicano 

dos Estados Unidos 
endossou formalmen-

te a reeleição do presidente 
Donald Trump no primeiro de 
quatro dias de uma convenção 
reduzida concebida para res-
saltar seu desempenho como 
presidente antes da pandemia 
e semear dúvidas sobre o de-
safiante democrata Joe Biden.

Trump obteve oficialmen-
te os votos que precisará para 
pleitear a indicação do partido 
em Charlotte, na Carolina do 
Norte, onde correligionários 
estão se reunindo em meio 
a uma pandemia do novo co-
ronavírus. que já matou mais 
de 176 mil norte-americanos, 
eliminou milhões de empregos 
e erodiu a reputação do presi-
dente entre os eleitores.

Trump falará em todas as 
noites da festa, em parte vir-
tual, em parte presencial, re-
pleta de familiares, apesar de 
manifestantes estarem visan-
do o local da convenção.

O evento contrasta com 
o dos democratas, que op-
taram por um formato intei-
ramente virtual para indicar 
o ex-vice-presidente Biden e 

sua colega de chapa, a sena-
dora Kamala Harris. A mudan-
ça foi pensada para diminuir o 
risco de o vírus se disseminar 
durante a convenção.

“A escolha nesta eleição 
nunca foi mais clara, e as apos-
tas nunca foram tão altas”, 
disse o vice-presidente Mike 
Pence aos presentes no início 
da convenção republicana.

Biden, de 77 anos, está à 

frente de Trump, de 74 anos, 
nas pesquisas de opinião sobre a 
eleição de 3 de novembro. Biden 
e seus colegas democratas retra-
taram Trump como uma força 
das trevas, do caos e da incom-
petência e enfatizaram a diver-
sidade e os valores de sua sigla, 
como “empatia” e “unidade”.

Os republicanos disseram 
que a convenção oferecerá 
uma mensagem mais espe-

rançosa, com ênfase em “lei 
e ordem”, direitos de posse 
de armas, cortes de impostos 
e os homens e mulheres “es-
quecidos” da América.

O partido governista pre-
feriu não votar no documento 
tradicional que detalha suas 
propostas políticas, dizendo 
que apoia o que Trump está fa-
zendo. Já a campanha de Trump 
divulgou uma série de objetivos 

pontuais, incluindo a promessa 
de “criar 10 milhões de empre-
gos novos em 10 meses”.

Em outro contraste com o 
evento democrata, que con-
tou com os três ex-presiden-
tes democratas vivos e com 
antigos indicados, a conven-
ção republicana não contará 
com discursos de ex-presiden-
tes vivos ou candidatos.

Nem o ex-presidente Geor-

Reprodução

ge W. Bush, nem o ex-candi-
dato presidencial republicano 
de 2012, Mitt Romney --que 
votou a favor do impeach-
ment de Trump-- planejam 
falar. Também estarão ausen-
tes vários colegas de sigla que 
enfrentarão eleições disputa-
das em novembro, como o se-
nador Thom Tillis, da anfitriã 
Carolina do Norte.

Como a pandemia ainda 
não foi controlada, as boas no-
tícias têm sido escassas para 
Trump e seu partido. Sua atu-
ação presidencial foi criticada 
duramente por Biden e pelo ex-
-presidente Barack Obama na 
convenção democrata.

Trump planeja realizar vários 
eventos ao vivo com plateia du-
rante a convenção republicana 
--um contraste com os demo-
cratas, que exibiram depoimen-
tos pré-gravados ou fizeram dis-
cursos em locais quase vazios 
para evitar a disseminação do 
novo coronavírus.

De domingo (23) para se-
gunda-feira (24), manifestantes 
e agentes da lei se chocaram 
pela terceira noite seguida per-
to do Centro de Convenções de 
Charlotte, e a polícia usou gás 
de pimenta contra a multidão.

Trump aceitará a indicação 
do partido na noite de quinta-
-feira diante de uma multidão 
no Gramado Sul da Casa Bran-
ca. Democratas criticaram a 
medida por vê-la como um uso 
partidário de propriedade pú-
blica. (Agência Brasil)


