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O Governo de Goiás lançou,  em evento no Salão Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, o Cartão Alimentação, benefício que 
será disponibilizado a todos os 530 mil estudantes da rede estadual de ensino. “Temos uma somatória de ações. Existe uma preocupa-
ção em resgatar essa geração na perspectiva real de vencer na vida”, afirmou o governador Ronaldo Caiado durante a solenidade.

DIÁRIO DO ESTADO
Governo lança cartão alimentação para os 
530 mil alunos da rede estadual de Goiás
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CPI da Covid: Jair Bolsonaro mandou 
incluir Covid na bula da cloroquina
Em depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique 
Mandetta afirmou que ele teve acesso a uma proposta de decreto presi-
dencial para que fosse sugerida uma mudança na bula da cloroquina. 
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 Em seis dias de protesto, morreram pelo menos 18 civis e um policial em pro-
testos na Colômbia. A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou, nesta 
terça-feira (4), o ”uso excessivo da força” no país e um ministro renunciou. Nas 
redes sociais há vídeos e imagens de ações violentas da polícia colombiana.

Como proposta para aumentar 
impostos causou onda de 
protestos na Colombia  p2
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Estão valendo desde o 
mês passado algumas 
mudanças na lei de trân-

sito em todo Brasil. Dentre as 
alterações, está o aumento da 
idade mínima para o transpor-
te de crianças em moto; re-
dução da infração para quem 
dirigir com o farol da moto 
apagado e a inclusão de multa 
para quem estacionar o veícu-

lo em ciclovias ou ciclofaixas. 
Mudanças no código de trânsi-
to foram reforçadas na campa-
nha “Maio Amarelo” lançada 
pela Prefeitura de Goiânia no 
último fim de semana.

Criança na garupa
Passou de 7 para 10 anos 

a idade mínima para que 
crianças possam ser trans-

portadas em motocicletas. O 
descumprimento é infração 
gravíssima, com multa e sus-
pensão do direito de dirigir. 
Além disso, o veículo pode 
ser retido até sua regulariza-
ção e a habilitação recolhida.

Multa do farol apagado
Antes, conduzir a moto 

com os faróis apagados 

gerava uma multa de R$ 
293,47, com infração gravís-
sima. Agora, com a mudan-
ça, a infração passou para 
média e a multa no valor 
de R$ 130,16. Outra altera-
ção no CTB foi a retirada da 
menção sobre a viseira no 
uso obrigatório do capace-
te. O não uso do acessório 
ou dos óculos de proteção 

ganhou um artigo especí-
fico na lei, tornando-se in-
fração média, e não mais 
gravíssima. Porém, também 
passa a ser infração média 
usar a viseira levantada. An-
tes, era infração leve.

Mudanças para os ciclistas
Novas leis foram criadas 

para dar mais segurança 
aos ciclistas. Agora quem 
for pego com o veículo 
parado nas ciclovias ou ci-
clofaixas será penalizado 
multa de R$ 195,23 e cinco 
pontos na carteira, além 
da infração ser considera-
da como grave. E a infração 
para quem não reduzir a ve-
locidade do veículo ao ultra-
passar um ciclista está sujei-
to à multa de R$ 293,47 e a 
infração que antes era grave 
passou a ser gravíssima. 

O gerente de Educação 
para o Trânsito da Prefeitura 
de Goiânia, Horácio Ferreira, 
reforça a importância da lei 
na garantia da vida da crian-
ça. Ele lembra que o Brasil é 
um dos campeões mundiais 
em acidentes de trânsito 
onde as vítimas são crianças. 
“Na prática, essa nova lei 
enfrentará dificuldades para 
ser absorvida pela socieda-
de, tendo em vista a cultura 
que temos sobre o uso da 
motocicleta. Mesmo assim 
acredito que a sociedade irá 
entender”, afirmou. 

Reprodução

Nesta quarta-feira, 05, 
começa em Goiânia a va-
cinação das pessoas com 
comorbidades contra a 
Covid-19. O agendamen-
to será realizado exclusi-
vamente pelo aplicativo 
Prefeitura 24 horas em 
12 postos distribuídos 
em todas as regiões da 
capital. Outros 12 postos 
de vacinação serão para 
a continuidade da apli-
cação das primeira e se-
gunda dose em idosos e 
profissionais da saúde. O 
Plano Municipal de Vaci-
nação de Goiânia (PMV) 
segue os planos estadual 
e federal de vacinação.

Essa etapa da vacina-
ção ocorrerá em duas fa-
ses. A primeira será para 
pessoas com Síndrome 
de Down, de 18 anos a 
59 anos; pessoas com 
doença renal crônica em 
terapia de substituição 
renal (diálise) de 18 a 59 
anos; gestantes e puérpe-
ras com comorbidades, 
de 18 a 59 anos; pessoas 
com comorbidades, de 
55 a 59 anos; e pessoas 
com Deficiência Perma-
nente cadastradas no 
Programa de Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) de 55 a 59 anos.

A segunda fase, que 
será iniciada após a 
conclusão da primeira, 
vacinará pessoas com 
outras comorbidades 
contempladas nas defi-
nições do Ministério da 
Saúde organizadas, sen-
do feita por faixa etária 
de maneira decrescente; 
pessoas com Deficiência 
Permanente cadastradas 
no BPC; gestantes e puér-
peras, independente de 
condições pré-existentes.

Crianças menores de 10 anos não 
podem ser transportadas em motos

A Prefeitura de Goiânia 
mantém um planejamento 
diário de atividades de ro-
çagem e capina das áreas 
públicas, varrição, coleta, 
remoção de entulhos e ma-
nutenção de praças. Os ser-
viços são executados pela 
Comurg para que a cidade 
seja um local cada vez me-
lhor para se viver.

Neste início de semana 
as equipes de obras e infra-
estrutura deram continui-
dade à instalação de aca-
demias ao ar livre e desta 
vez foram beneficiados os 
setores Jardim Guanabara e 
Iris Ville. Nos setores Fonte 

Nova, Residencial Fortiville 
e na Praça das Artes, no Jar-
dim Goiás, os colaboradores 
fazem manutenções nos 
equipamentos das praças.

No Complexo Esportivo 

do Conjunto Riviera o traba-
lho está em ritmo acelerado 
e logo a população poderá 
desfrutar de um ambiente 
com brinquedos, academia 
ao ar livre, pista de caminha-

da, quadra de areia, campo 
society e outros itens.

As ações da Comurg tam-
bém chegaram às praças do 
Palmito e Jardim Novo Mun-
do, além da Praça do Vio-

leiro, no Urias Magalhães; 
Praça Licardino Ney, Balneá-
rio Meia Ponte; Praça Serra 
Dourada – Alberto Rassi, Se-
tor Oeste; e praça do setor 
Gentil Meireles.

Os agentes responsá-
veis pela remoção de en-
tulhos e roçagem do mato 
nas áreas públicas cum-
prem o cronograma nos 
bairros Leste Universitário, 
Setor Bueno, Jardim Gua-
nabara, Balneário Meia 
Ponte e Setor Progresso, 
na Avenida França, no se-
tor Grajaú, Marginal Cas-
cavel, no córrego Capim 
Puba e outros endereços.

Prefeitura realiza ações de limpeza e urbanismo em diferentes regiões
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O Governo de Goiás 
lançou, nesta terça-
-feira (04/05), em 

evento no Salão Dona Gercina 
Borges, no Palácio das Esme-
raldas, o Cartão Alimentação, 
benefício que será disponi-
bilizado a todos os 530 mil 
estudantes da rede estadual 
de ensino. “Temos uma so-
matória de ações. Existe uma 
preocupação em resgatar essa 
geração na perspectiva real de 
vencer na vida”, afirmou o go-
vernador Ronaldo Caiado du-
rante a solenidade.

O programa visa melho-
rar as refeições dos alunos 
durante o período de aulas 
não presenciais, informa a 
secretária de Estado da Edu-
cação, Fátima Gaviolli. Cada 
estudante receberá R$ 30 
por mês para a aquisição de 
alimentos. O cartão substitui 
os kits de alimentação distri-
buídos pela pasta em todo o 
Estado desde o segundo se-
mestre do ano passado.

A medida conta com inves-
timento de R$ 15,9 milhões, 
e será paga nos meses de 
maio, junho e julho. São qua-

se R$ 48 milhões oriundos do 
Tesouro Estadual. Ainda con-
tinuam sendo enviados mais 
R$ 9,00 da agricultura fami-
liar para entrega de frutas e 
verduras que são distribuídas 
pela unidade escolar.

A meta do Governo de 
Goiás, por meio da Secreta-
ria de Estado da Educação 

(Seduc), é proporcionar às 
famílias contempladas maior 
autonomia na compra de 
alimentos dos gêneros que 
mais necessitam. “A qualida-
de da alimentação da crian-
ça é fundamental para o seu 
crescimento, para a capaci-
dade cognitiva e educacio-
nal”, justifica Caiado.

“Tudo está ligado a uma 
preocupação que temos com 
as crianças entre os três pri-
meiros anos de idade até a 
fase da adolescência”, explica 
o governador. “Neste período, 
é preciso investir na saúde e 
na alimentação das crianças, 
para que tenham um desen-
volvimento capaz de acompa-

nhar a demanda mundial de 
hoje, com um nível de educa-
ção cada vez mais sofisticado”, 
complementa.

Caiado fez questão de 
homenagear servidores, 
diretores, professores e co-
ordenadores do setor. “As 
homenagens devem ser 
prestadas a quem de direito 

merece, por serem os reais 
responsáveis pela mudança 
que estamos fazendo em 
Goiás”, disse. Ele qualificou 
a titular da Pasta, Fátima Ga-
violli, como “a melhor secre-
tária da Educação do Brasil”.

“Cada evento da Educa-
ção para mim tem valor espe-
cial, pois sabemos o quanto 
as crianças precisam ser bem 
tratadas nas escolas, que é 
onde está o futuro do nosso 
País e do nosso Estado”, afir-
mou a presidente de honra da 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordena-
dora do Gabinete de Políticas 
Sociais (GPS), primeira-dama 
Gracinha Caiado.

O vice-governador, Lincoln 
Tejota, disse que “aluno não 
aprende com fome” e que um 
Estado forte é o que cuida das 
pessoas. Ele citou as entre-
gas do governador Ronaldo 
Caiado. “Todas as escolas do 
Estado estão sendo reforma-
das com qualidade, quadras 
esportivas e laboratórios no-
vos, os alunos contam com 
material escolar e uniformes 
gratuitos”, enumerou.  

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, vistoriou em 
Formosa, na segunda-feira 
(3/5), as obras de construção 
da Policlínica Regional, que 
será referência em assistência 
especializada para moradores 
do município e da Macrorre-
gião Nordeste. Ainda na cida-
de, Caiado visitou o Hospital 
Regional Dr. César Saad Fayad.  
Somente no primeiro trimes-
tre de 2021, a unidade aten-
deu mais de 18 mil pacientes, 

sendo 4,2 mil no pronto-socor-
ro (PS) voltado para covid-19 
e 14 mil no geral. “Mudamos 
totalmente a qualidade de 
atendimento e humanizamos 
a saúde na região”, disse. 

“Quando eu assumi o go-
verno essa foi minha meta, 
meu compromisso de vida: a 
regionalização da saúde”, en-
fatizou Caiado durante visita 
ao hospital. Ele relembrou 
que, em janeiro de 2019, 
existiam leitos públicos de 

UTI disponíveis em apenas 
em três municípios, Goiâ-
nia, Anápolis e Aparecida de 
Goiânia. “O cidadão vivia na 
dependência da regulação 
para dizer: pode vir que em 
Goiânia que tem leito. Se-
não, estava fadado a não ter 
sequer uma oportunidade de 
sobreviver”, destacou. 

Estadualizado desde junho 
de 2020, a unidade de saúde 
hoje conta com 20 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) e 26 de enfermarias de-
dicados para atendimento de 
pacientes vítimas da Covid-19. 

Ao acompanhar o governa-
dor, o secretário de Governo, 
Ernesto Roller, ressaltou que 
os investimentos feitos pelo 
Governo de Goiás trouxeram 
desenvolvimento para toda 
a região. “Um grande avanço 
para o cidadão do Nordeste 
goiano e para a qualidade de 
vida”, disse. “Nos traz espe-
rança e insere Formosa num 

patamar em que poucas cida-
des estão”, complementa. 

Prefeito de Formosa, Gus-
tavo Marques de Oliveira elo-
giou a sensibilidade de Ronal-
do Caiado e o empenho em 
salvar vidas. “O senhor mu-
dou a realidade do Estado de-
volvendo benefícios para o ci-
dadão. Só temos a agradecer 
pela sensibilidade e carinho 
com os formosenses”, afirma. 

O Hospital Regional de For-
mosa ainda possui 44 leitos clí-

nicos para internações gerais 
e maternidade. Além disso, a 
unidade oferece aos pacientes 
pronto-socorro 24 horas para 
demanda espontânea e com-
pleta estrutura para realiza-
ção de exames de laboratório 
e de imagem.  Após a fase crí-
tica da pandemia, o Hospital 
Regional continuará servindo 
a população da Macrorre-
gião Nordeste como unidade 
de caráter regionalizado para 
atender outros casos. 

Reprodução

Governo lança o cartão alimentação 
para estudantes da rede estadual de Goiás

Regionalização da saúde é “compromisso de vida”, diz governador Ronaldo Caiado
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Nesta terça-feira, 
04, em depoimen-
to à CPI da Covid, 

o ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta afirmou 
que, durante uma reunião 
com ministros no Palácio do 
Planalto, ele teve acesso a 
uma proposta de decreto 
presidencial para que fosse 
sugerida uma mudança na 
bula da cloroquina. A medida 
seria feita como uma forma 
de indicar o medicamento no 
tratamento da Covid-19.

“Ele (Bolsonaro) tinha um 
assessoramento paralelo. Ha-
via sobre a mesa um papel 
não timbrado de um decreto 
presidencial para que fosse su-
gerido naquela reunião mudar 
a bula da cloroquina na Anvisa 
para que na bula tivesse a in-
dicação do medicamento para 
o coronavírus. O presidente 
da Anvisa disse que não. Jorge 
Ramos disse que era uma su-
gestão”, disse Mandetta.

Ainda de acordo com o 
ex-ministro da Saúde, ele 
testemunhou por várias ve-
zes a presença de Carlos Bol-
sonaro, vereador no Rio de 
Janeiro e filho do presiden-

te, em reuniões ministeriais. 
“Testemunhei várias vezes 
reunião de ministros em que 
o filho do presidente que é 
vereador do Rio de Janeiro 
estava sentado atrás dele 
tomando notas. Eles tinham 
reuniões dentro da Presi-
dência”, afirmou Mandetta.

Mandetta ainda reforçou 
as discordâncias entre a sua 
gestão do Ministério da Saú-
de e a Presidência da Repú-
blica nos momentos iniciais 
da pandemia da covid-19 
no Brasil. Ele afirmou que as 
recomendações que fez em 
público, sobre o uso do dis-

tanciamento físico e de medi-
cações, foram feitas também 
durante reuniões ministeriais 
e ao presidente Jair Bolso-
naro. No entanto, as orien-
tações não tiveram apoio do 
mandatário. “Estávamos indo 
por um caminho e o presi-
dente por outro”, declarou.

Conforme o ex-ministro, 
a medida adequada foi a de-
terminação para o isolamen-
to social nos momentos ini-
ciais da pandemia. Ele disse 
que cobrou da União em tor-
no de falas de “prevenção e 
isolamento”, as quais seriam 
“fundamentais”. De acordo 

com seu relato,apesar de 
não ter tido “discussões ás-
peras com Bolsonaro”, Man-
detta disse que colocou suas 
recomendações. Mandetta 
ainda afirmou que não exis-
tiu proposta técnica da pre-
sidência da República sobre 
o combate à covid-19.

“Não é possível fazer ges-
tão de doenças infecciosas 
sem separação”, declarou o 
ex-ministro. “Quando se tem 
hepatite, separa-se talhe-
res e copos”, exemplificou. 
De acordo com Mandetta, 
o isolamento no início da 
pandemia poderia ser justifi-
cado pelo baixo números de 
casos e incidência, na maior 
parte das vezes, em classes 
mais altas da sociedade, que 
usam recursos privados e 
não públicos. Ele acrescen-
ta que o isolamento social 
permitiria o preparo do Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
para atender cidadãos que 
dependem da rede pública 
de atendimento. “Vírus era 
muito competente”, disse. 
“Estávamos com sistema 
que não tinha condição de 
responder”, acrescentou.

Divulgação

CPI da Covid-19: Presidente Jair Bolsonaro 
mandou incluir Covid na bula da cloroquina

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou nesta 
terça-feira (04/05) que a pro-
posta de reforma tributária 
tem que “atacar” programas 
de isenções e desonerações 
tributárias que favorecem 
empresas e diferentes seto-
res da economia. Segundo 
o ministro, os subsídios não 
devem constar do projeto, 
cujo relatório será apresen-
tado na comissão especial 
do Congresso Nacional que 
analisa o tema.

A expectativa é que o de-
putado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB) apresente na tarde 
desta terça-feira o relatório 
final da reforma tributária. 
O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), defen-
de o “fatiamento” do texto 
para facilitar a aprovação 
da proposta. De acordo 
com Lira, a ideia é que os 
parlamentares comecem a 
votar os temas mais simples 
e consensuais da reforma e 
deixem os mais complexos 

para ser debatidos ampla-
mente ao longo do ano.

Guedes participou de au-
diência pública para respon-
der a questionamentos de 
integrantes de quatro comis-
sões permanentes da Câma-
ra dos Deputados. Questio-
nado a respeito de cerca de 
R$ 300 milhões em isenções 
de impostos e R$ 4 trilhões 
em contenciosos judiciais e 
classificou como “manicô-
mio tributário” o sistema de 
cobrança de tributos no país.

“A nossa reforma tribu-
tária tem que atacar esse 
problema. Boa parte desses 
subsídios precisam ser re-
movidos. Se os impostos fo-
rem mais baixos, funcionais 
e com uma base mais am-
pla, vamos reduzir tanto os 
contenciosos, de quem tem 
poder econômico quanto as 
desonerações e subsídios de 
quem tem poder político. 
Vamos atacar isso juntos, aí 
no Congresso, durante a re-
forma tributária”, afirmou.

Reforma tributária tem de “atacar” programas de isenção, afirma Paulo Guedes



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi: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 
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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

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
-------------------------------
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: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
-------------------------------
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 
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 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

-------------------------------
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$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

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, 
banheiro, laje, blindéx, 
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. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 5 de Maio de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



7

Em seis dias de pro-
testo, morreram pelo 
menos 18 civis e um 

policial em protestos na 
Colômbia. A Organização das 
Nações Unidas (ONU) con-
denou, nesta terça-feira (4), 
o ”uso excessivo da força” 
no país e um ministro renun-
ciou. Nas redes sociais há ví-
deos e imagens de ações vio-
lentas da polícia colombiana.

A crise de violência co-
meçou em 28 de abril, quando 
houve um primeiro protesto 
contra uma reforma tributária 
do governo. O plano tinha sido 
apresentado pelo governo ao 
Congresso no dia 15 de abril, 
como uma medida para finan-
ciar os gastos públicos. O proje-
to recebeu críticas da oposição 
política e também de aliados 
do presidente Iván Duque. O 
descontentamento logo se es-
palhou entre a população.

Seis dias de protestos
Os atos de rua começaram 

no meio da semana passada. 
Os manifestantes diziam que 
a reforma tributária iria punir 
a classe média com medidas 
como o aumento do imposto 
por valor agregado que incide 
em bens e serviços.

Sindicatos, estudantes, 
indígenas, oposição e outras 
organizações da sociedade ci-
vil tomaram as ruas das prin-
cipais cidades do país —foi 
na cidade de Cali onde houve 
mais casos de denúncias de 
abuso. Também houve pro-
testos em Bogota e Medellin.

Não há consenso sobre o 
número de mortes causados 
pela violência nos protestos. 
A procuradoria do país disse 
que investiga 14 mortes vio-
lentas. Um grupo local de di-
reitos humanos afirmou que 
são mais de 20 mortes.
Violência da oposição

O ministro da Defesa, Die-
go Molano, atribuiu a violên-
cia unicamente aos partici-
pantes das manifestações. 
Segundo ele, esses atos 
foram premeditados, organi-
zados e financiados por gru-
pos dissidentes das Farc que 
se afastaram do acordo de 

paz assinado em 2016.
O presidente propôs a ela-

boração de um novo projeto 
que descarta os principais 
pontos de discórdia: o aumen-
to dos impostos sobre servi-
ços e mercadorias e a amplia-
ção da base de contribuintes 
com imposto de renda.

Ministro renuncia
No domingo (2) o presi-

dente Iván Duque anunciou 
a retirada a proposta de re-
forma tributária.

“Minha continuidade no 
governo dificultaria a cons-
trução rápida e eficiente 
dos consensos necessários”, 
informou Carrasquilla em 
um comunicado. Ele será 
substituído pelo economista 
José Manuel Restrepo, atual 
ministro do Comércio, anun-
ciou o presidente Duque.

ONU pede calma
Em Genebra, a porta-voz 

do Escritório do Alto Comis-
sariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos, 
Marta Hurtado, declarou 
que o órgão está “alarma-
do com os acontecimen-
tos ocorridos na cidade de 
Cali, na Colômbia, na noite 
passada, quando a polícia 
abriu fogo contra os mani-
festantes que protestavam 
contra a reforma tributária, 
matando e ferindo várias 
pessoas, segundo as infor-
mações recebidas”. Hurta-
do também pediu calma em 
um novo dia de protestos, 
previsto para quarta-feira.

Reprodução

Como proposta para aumentar impostos 
causou onda de protestos na Colombia
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Juliette venceu a final 
do BBB21 nesta terça-feira, 
4/5. Com 90,15% dos vo-
tos, a campeã conquistou o 
público e levou para a casa 
o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Tiago Leifert começou 
o discurso do grande re-
sultado, falando sobre as 
transformações que todos 
os participantes sofrem ao 
longo do jogo. Ele citou as 
mudanças em Camilla de 
Lucas, Fiuk e Juliette, e elo-
giou os finalistas.

Sobre a paraibana, o 
apresentador disse: “Indeci-
sa, sem noção, possessiva, 
frágil, caça- like, oportunista. 
Fora o que falaram na suas 

costas, isso eu não vou nem 
te falar. Tentaram te fazer 
louca, triste e má, você tem 
razão, Juliette. Quando te 
deixaram triste, você fez a 
gente dar muita risada. Você 
não caiu na armadilha de 
atacar um alvo fácil. Mas a 
verdade também que você 
nunca esteve sozinha, em 
nenhum momento. Você 
nunca mais vai sentir sozi-
nha. Juliette, você é um fe-
nômeno. Você é a campeã!”

“Obrigada, Jesus. Obri-
gada, meu povo!”, disse 
a sister ao ser anunciada 
como a grande campeã da 
temporada. “Eu vou fazer 
vocês sorrirem”.

Um dos casos mais 
curiosos de derivados 
da franquia Star Wars 

muito provavelmente é a ani-
mação The Clone Wars. Cria-
da em 2008, a série cobriu o 
espaço entre os Episódios II e 
III da Saga Skywalker e desen-
volveu melhor personagens 
principais como Anakin, Obi-
-Wan, Darth Maul e Padmé, 
além de transformar nomes 
como Ahsoka e os clones Rex 
e Cody em favoritos dos fãs. 

Cancelado em 2014, o 
desenho voltou em 2020 ao 
Disney+ graças a uma cam-
panha difundida em redes 
sociais e convenções. Mes-
mo após seu encerramento 
definitivo, a série ganhou 
uma sequência espiritual em 
Star Wars: The Bad Batch, 
nova animação criada por 
Dave Filoni focada em um 
grupo de cinco clones modi-
ficados que se tornaram um 
dos esquadrões mais eficien-
tes do exército da República.

Um dos casos mais curio-
sos de derivados da franquia 
Star Wars muito provavel-
mente é a animação The Clo-

ne Wars. Criada em 2008, a 
série cobriu o espaço entre 
os Episódios II e III da Saga 
Skywalker e desenvolveu 
melhor personagens princi-
pais como Anakin, Obi-Wan, 
Darth Maul e Padmé, além 
de transformar nomes como 
Ahsoka e os clones Rex e 
Cody em favoritos dos fãs. 

Cancelado em 2014, o de-
senho voltou em 2020 ao Dis-
ney+ graças a uma campanha 

difundida em redes sociais e 
convenções. Mesmo após seu 
encerramento definitivo, a sé-
rie ganhou uma sequência es-
piritual em Star Wars: The Bad 
Batch, nova animação criada 
por Dave Filoni focada em um 
grupo de cinco clones modi-
ficados que se tornaram um 
dos esquadrões mais eficien-
tes do exército da República.

Um ótimo presente para 
os fãs no 4 de maio, Star 

Wars: The Bad Batch tem 
potencial para continuar a 
grande exploração televisiva 
da Disney no universo da 
franquia. Convidativo para 
novos espectadores e ex-
tremamente atraente para 
fãs das animações já con-
sagradas, a nova série é só 
mais uma prova de que Star 
Wars segue vivo e não deve 
desaparecer tão cedo do 
imaginário popular.

The Bad Batch expande universo 
Star Wars e explora galáxia sombria

‘BBB21’: Juliette é a 
campeã com 90,15% dos 
votos e ganha R$1,5 milhão


