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Sem que as investigações tenham sido concluídas, o presidente Jair Bolsonaro classificou como “traficantes que roubam, matam e destro-
em famílias” os mortos na operação na favela doJacarezinho, no Rio, em seu perfil oficial de rede social na noite deste domingo (9).

DIÁRIO DO ESTADO
Polícia Civil do Rio mente para culpar 
STF por impor terror no Jacarezinho

Ataques deixam 
20 mortos durante 
conflitos com Israel 
na Faixa de Gaza  p7 p2

Temporada do Rio Araguaia é cance-
lada pela segunda vez consecutiva 
Pelo segundo ano consecutivo, a temporada do Rio Araguaia foi cancela. O 
local é um destino turístico das férias do meio de ano.  Fica desautorizada a 
realização de festas, caminhadas ecológicas, passeios ciclísticos, corridas.

p4

p8

 O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou nesta segunda-feira (10/5) 
que fará investimento de R$ 200 milhões na reconstrução de vias urbanas 
de 100 municípios, dentro do projeto Goiás em Movimento - Eixo Municí-
pios. “Anuncio aqui, ao lado do presidente da Goinfra, Pedro Sales, o maior 
programa de assistência aos municípios para a recuperação das suas principais 
avenidas”, disse em vídeo divulgado por meio de suas redes sociais.

Ronaldo Caiado investirá R$ 
200 milhões na reconstrução 
de vias em 100 municípios  p3
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A reunião entre os re-
presentantes do Sin-
dicato das Empresas 

de Transporte Coletivo e 
Passageiros de Goiânia e Re-
gião Metropolitana (SET) e o 
Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores no Transporte 
Coletivo Urbano de Goiânia e 
Região Metropolitana (Sindi-
coletivo) nesta segunda-feira 
(10/05) encerrou sem um 
consenso entre as partes e os 
motoristas do transporte co-
letivo ameaçam sequer ligar 
os ônibus dando início a uma 
greve nesta terça-feira (11).

Presidente do Sindicoleti-
vo, Sérgio Reis, reforçou que 
nenhuma empresa apresen-
tou suas propostas, exceto à 
Metrobus. “A única empresa 
que apresentou uma propos-
ta foi a Metrobus, as outras 
sequer apresentaram propos-
tas. A greve está mantida a 
partir da meia-noite desta ter-
ça-feira (11)”, destacou à re-
portagem do Diário de Goiás.

Uma assembleia-geral 
extraordinária que poderia 
mudar os rumos da greve es-
tava prevista para acontecer 
no início da noite desta se-
gunda-feira (10) no Terminal 
Padre Pelágio, mas no fim das 
contas, ela acontecerá as 03h 
da madrugada na porta da ga-
ragem da Metrobus de acordo 
com um dos motoristas envol-
vidos nas negociações. 

“A audiência não foi pos-
sível fazer. Vai ser delibera-
do nas portas da garagem. 
Estará todo mundo na porta 
da garagem às três horas da 
manhã. A greve continua, 

não foi revogada a greve 
ainda até que façamos a 
audiência na porta da gara-
gem. A assembleia será feita 
na porta da garagem”, des-
tacou o motorista.

Ele explica a proposta da 
empresa estatal, mas a ten-
dência é de paralisação. “A 
Metrobus propõe devolver 
os 3% de anuênio que era 
da proposta do ano passado, 
não poderia ser objeto de 
negociação e eles subtraíram 
em março. Eles estão usando 
isso para negociação. O pre-
sidente da Metrobus propôs 
devolver os 3% de anuênio e 
em troca pediu para suspen-
dermos a greve de amanhã 
para continuarmos as ne-
gociações. As negociações 

envolvem 10 meses de re-
troativo das negociações do 
ano passado, 4% que ficou 
para trás que ficou para ser 
negociado referente a março 
do ano passado e a data-base 
deste ano. A inflação bateu 
6.10% e estamos atrás de 
pelo menos recuperar o que 
foi subtraído de nós. É devol-
ver o que é nosso que não 
tem porque ter greve”, avalia.

SET pede ilegalidade
Após ver as negociações 

ruírem, o SET impetrou nes-
ta segunda-feira, 10, uma 
ação de dissídio coletivo 
de greve na Justiça diante 
do comunicado do aviso de 
greve do Sindicoletivo. Após 
mais de quatro horas de 

audiência telepresencial no 
Tribunal Regional de Traba-
lho da 18ª Região (TRT-18) 
e sem qualquer indicativo 
de acordo, uma nova roda-
da será realizada às 9 horas 
desta terça-feira.

A proposta apresentada 
pelo SET dá garantia de ma-
nutenção de todos os be-
nefícios acordados durante 
dissídio coletivo da categoria 
realizada no final de 2020, 
também junto ao TRT-18, 
exceto a cláusula de reajuste 
do salário da categoria “Pre-
cisamos aguardar o cumpri-
mento do plano emergencial 
por parte dos municípios, 
ação indispensável para 
que qualquer aumento sa-
larial seja concedido diante 

deste crítico momento de 
pandemia. Caso se cumpra, 
é mais evidente que as con-
cessionárias vão conceder o 
reajuste”, destaca o vice-pre-
sidente da entidade, Ales-
sandro Moura.

Alessandro explica que o 
sindicato pediu ao Sindicole-
tivo um prazo de 30 dias, até 
meados de julho de 2021, 
para análise do cenário e de 
cumprimento do plano emer-
gencial. “A atual realidade 
não permite que se conceda 
um aumente como eles exi-
gem”, explica. “A categoria 
está recebendo com aumen-
to no ticket e no salário des-
de janeiro desde ano, con-
forme acordado em dissídio 
passado”, complementa.

Reprodução

Pelo segundo ano con-
secutivo, a temporada do 
Rio Araguaia foi cance-
lada com o objetivo de 
evitar a disseminação da 
Covid-19. O local é um 
destino turístico das fé-
rias do meio de ano.

De acordo com o Decre-
to Nº 9.862, publicado na 
manhã desta segunda-feira 
(10/5), em edição suple-
mentar do Diário Oficial, 
fica proibida a realização 
de todas as atividades que 
impliquem em aglomera-
ção de pessoas para o lazer 
e o turismo na grande re-
gião do Rio Araguaia, nela 
incluídos os trechos do Rio 
Araguaia e seus afluentes.

Sendo assim, fica de-
sautorizada a realização 
de festas em geral, cami-
nhadas ecológicas, pas-
seios ciclísticos, corridas 
e espetáculos. A medida 
proíbe também a instala-
ção ou o funcionamento 
de estruturas tempo-
rárias ou precárias de 
restaurantes, bares, ba-
nheiros, pontos de apoio 
e quaisquer suportes de 
atendimento a turistas e 
usuários em praias, bei-
ras de rios e cachoeiras.

A realização de cam-
peonatos de pescaria ou 
competições que envol-
vam esportes náuticos es-
tão proibidas, ficando au-
torizada apenas a pesca de 
subsistência realizada por 
ribeirinhos e indígenas.

O descumprimento das 
medidas será considerado 
infração administrativa 
ambiental punível com 
multas que variam de R$ 
1 mil até R$ 500 mil.

Para garantir o cumpri-
mento do decreto, ações 
de controle e fiscalização 
serão realizadas pelas pre-
feituras, Polícia Militar Am-
biental, Corpo de Bombei-
ros e Secretaria do Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Se-
mad) as margens do rio.

O decreto, assinado 
pelo governador Ronaldo 
Caiado, que cancela a tem-
porada em toda extensão 
do Araguaia está em vigor 

Sem acordo, greve de motoristas 
em Goiânia está mantida para hoje

Equipe de fiscalização 
do Procon Goiânia apren-
deu, nesta segunda-feira 
(10/5), cerca de 6 tonela-
das de produtos agropecu-
ários vencidos em uma casa 
agropecuária localizada na 
Avenida Castelo Branco

.Rações e suplementos 
alimentares para aves, ga-
dos, suínos e equinos es-
tavam vencidos desde de 
janeiro, março e abril deste 
ano. Também foram encon-

tradas 18 unidades de vaci-
nas para aves e gados com 
data de validade vencida.

O Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) proíbe 
a venda de produtos com 
prazo de validade vencido, 
por isso, a empresa será 

multada. O valor da san-
ção pode chegar até R$ 10 
milhões a depender da gra-
vidade, incidência e porte 
econômico do estabeleci-
mento. O estabelecimento 
tem o prazo de 10 dias úteis 
para apresentar defesa jun-
to ao Procon.

A ação desta segunda é 
considerada a maior apre-
ensão de produtos venci-
dos que o Procon já reali-
zou em Goiânia. Em 2020, 

o órgão apreendeu mais de 
4 toneladas de tintas venci-
das em uma loja de mate-
rial de construção

O Procon Goiânia orien-
ta que os consumidores fi-
quem atentos ao prazo de 
validade dos produtos na 
hora da compra e, em caso 
de irregularidades, acio-
nem a fiscalização por meio 
do telefone (62) 3524-2349 
ou aplicativo Prefeitura de 
24 horas, ícone Procon.

Procon apreende cerca de 6 toneladas de produtos agropecuários vencidos
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O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, 
anunciou nesta se-

gunda-feira (10/5) que fará 
investimento de R$ 200 mi-
lhões na reconstrução de vias 
urbanas de 100 municípios, 
dentro do projeto Goiás em 
Movimento - Eixo Municí-
pios. “Anuncio aqui, ao lado 
do presidente da Goinfra, Pe-
dro Sales, o maior programa 
de assistência aos municípios 
para a recuperação das suas 
principais avenidas”, disse em 
vídeo divulgado por meio de 
suas redes sociais.

 Na primeira etapa, serão 
contempladas 100 cidades, 
onde foram identificados os 
casos de maior gravidade, 
segundo a equipe de plane-
jamento da agência e com 
base em dados do Instituto 
Mauro Borges (IMB). Com o 
convênio firmado, a Goinfra 
irá promover recapeamento 
asfáltico, drenagem e sina-
lização vertical e horizontal 
de malha viária urbana em 
pontos definidos por cada 

prefeitura. “Vamos, juntos, 
reconstruir esse asfalto nas 
suas cidades e devolver Goi-
ás aos goianos, dando digni-
dade à população que vive 
em cada um dos 246 municí-

pios do Estado”, enfatizou o 
governador no vídeo.

 Dentre as 100 cidades da 
primeira etapa do programa, 
há representantes de todas 
as regiões do Estado. Elas fo-

ram divididas em lotes de 10 
em 10 municípios, para aten-
der com rapidez as demandas 
de cada grupo. A expectativa 
é que, em até 90 dias, o paco-
te de obras seja licitado e as 

máquinas comecem a chegar 
às cidades contempladas já 
no próximo semestre.

 A vulnerabilidade dos 
municípios, sob o ponto de 
vista fiscal, somada aos cus-

tos elevados dos serviços 
rodoviários, levaram à de-
preciação das vias urbanas 
ao longo dos anos. “Diante 
deste cenário, as prefeituras 
não conseguiram investir em 
manutenção e recuperação 
de suas infraestruturas, que 
foram se depreciando com o 
tempo”, pontuou o presiden-
te Pedro Sales. A situação se 
agravou com a pandemia da 
Covid-19, quando as gestões 
municipais tiveram de forçar 
aporte na saúde. 

 “Chegou a hora de o Esta-
do, por meio da Goinfra, que 
tem inteligência para operar 
o segmento rodoviário, so-
correr os municípios e inves-
tir recursos para recuperar as 
condições de trafegabilidade 
na malha urbana das cidades”, 
explicou Pedro Sales. “Esta é 
a etapa piloto do programa, 
com 100 municípios contem-
plados em todas as regiões 
do Estado. A partir daí, vamos 
aperfeiçoar nosso trabalho e 
atender a todos os 246 muni-
cípios goianos”, projetou.

O governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult Goiás), re-
formula projetos de adequa-
ção e ocupação dos espaços 
culturais, como o Centro Cul-
tural Martim Cererê e o Teatro 
Goiânia. A meta é ampliar e 
tornar mais acessível o aces-
so a essas unidades para os 
artistas em geral, movimen-
tar a programação e divulgar 
o trabalho dos fazedores de 
cultura, promovendo assim, 
entretenimento aos goianos.

O secretário interino de 

Cultura, César Moura, reforça 
que o objetivo dessa ação é, 
também, gerar mão de obra já 
que, em números, são criados 
vários trabalhos de equipes 
técnicas, de som, iluminação 
e outros serviços ligados ao 
segmento que são contratados 
pelos próprios produtores.

Para o secretário, nessa 
nova frente de atuação, a 
expectativa é atender o má-
ximo de artistas possível. As-
sim, após a pandemia, com a 
retomada das atividades pre-
senciais, a meta é que esse 

número seja ainda maior.
 Desde o início da pande-

mia provocada pela covid-19, 
os espaços culturais geren-
ciados pela Secult Goiás es-
tão fechados para eventos 
com a presença de público, 
porém, as atividades nessas 
unidades vêm sendo manti-
das com atrações on-line e 
para gravações de projetos.

No Centro Cultural Martim 
Cererê, um trabalho de revi-
talização é feito desde 2020 
com melhorias, manutenção 
e adequações de sua estrutu-

ra. Nas atividades paralelas, 
há um roteiro ativo de gra-
vações dos programas Secult 
Kids e Literatura Encenada, 
que fazem parte do projeto 
“Cultura Em Casa”, apresenta-
ções gratuitas que são dispo-
nibilizadas semanalmente nas 
redes da Secult Goiás.

O espaço recebe ainda 
locações de gravação, numa 
média de dez por mês, como 
o “Vozes da Música Instru-
mental”, a live das Drags Bou-
levard e o Musical Sou, além 
das filmagens do documentá-

rio “Martim Cererê – 30 Anos 
de Cultura”, projeto aprovado 
pelo Fundo de Arte e Cultura 
(FAC), que irá fazer um regis-
tro e resgate da memória de 
uma das mais relevantes ca-
sas de espetáculos do Estado.  

O Teatro Goiânia tem sido 
palco para ensaios, monta-
gens e gravações de concer-
tos da Orquestra Sinfônica de 
Goiânia, do “Dueto Brasil”, e 
outras iniciativas contempla-
das pela Lei Aldir Blanc, como 
o Circo Show, Space Exposi-
tion e o Duo da Alegria, so-

mando em torno de 10 a 15 
apresentações ao mês.

Outra realização no palco 
do teatro é a Live Cultural 
Solidária, cuja segunda edi-
ção já está marcada para o 
próximo dia 15 deste mês. 
Além de reunir vários can-
tores, a proposta da atração 
é arrecadar alimentos não 
perecíveis e produtos de 
higiene pessoal para serem 
doados às famílias de mú-
sicos goianos, que passam 
por dificuldades devido à 
pandemia de covid-19.

Reprodução

Governo de Goiás trabalha em projeto na reformulação de espaços culturais

Ronaldo Caiado investirá R$ 200 milhões 
na reconstrução de vias em 100 municípios
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Sem que as investigações 
tenham sido concluídas, 
o presidente Jair Bolso-

naro classificou como “trafi-
cantes que roubam, matam e 
destroem famílias” os mortos 
na operação na favela doJaca-
rezinho, no Rio, em seu perfil 
oficial de rede social na noite 
deste domingo (9).

Na publicação, Bolsonaro 
parabenizou a Polícia Civil do 
estado. Esta foi a primeira 
manifestação pública direta 
sobre a operação mais letal 
da história do Rio de Janeiro.

“Ao tratar como vítimas 
traficantes que roubam, ma-
tam e destroem famílias, a mí-
dia e a esquerda os iguala ao 
cidadão comum, honesto, que 
respeita as leis e o próximo. É 
uma grave ofensa ao povo 
que há muito é refém da cri-
minalidade. Parabéns à Polícia 
Civil do Rio de Janeiro”, disse. 
Ele também prestou homena-
gem ao policial André Leonar-
do, morto durante a ação.

“Nossas homenagens ao 
Policial Civil André Leonar-
do, que perdeu sua vida em 
combate contra os crimino-

sos. Será lembrando pela sua 
coragem, assim como todos 
os guerreiros que arriscam a 
própria vida na missão diária 
de proteger a população de 
bem. Que Deus conforte os 
familiares”, postou.

A operação ocorreu sob a 
vigência de uma decisão do 
STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) que limita ações policiais 
em comunidades desde ju-
nho do ano passado, durante 
a pandemia do novo corona-
vírus. As polícias são obriga-
das a justificar as incursões 
ao Ministério Público.

Os alvos da ação eram 21 
réus acusados de associação 
ao tráfico. A denúncia do Mi-
nistério Público contra eles tem 
como base fotos publicadas em 
redes sociais em que aparecem 
armados, mas não cita homicí-
dios, aliciamento de menores e 
sequestro de trens como divul-
gado pela Polícia Civil.

‘A corporação negou que 
tenha ocorrido irregulari-
dades nas mortes provoca-
das por seus agentes e afir-
mou que todos atuaram em 
legítima de defesa.

Divulgação

Polícia Civil do Rio de Janeiro mente para 
culpar STF por impor terror no Jacarezinho

Em desacordo com as di-
versas decisões tomadas pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(Sem partido) será oficializa-
do o Manifesto Artistas pelo 
Impeachment. A petição que 
se encontra aberta desde o 
dia 7 de maio teve o apoio 
de mais de 2.500 artistas. 
Até o momento, 116 pedidos 
de impeachment já foram 
enviados para a Câmara de 
Deputados em favor do im-
peachment de Bolsonaro.

Em trecho do manifesto, os 
autores criticam as posições 

tomadas pelo presidente, prin-
cipalmente, durante o período 
de pandemia. “Estamos no 
epicentro mundial da Pande-
mia e seguimos em clara pro-
gressão. Os números do mês 
de abril ultrapassaram todas 
as métricas mundiais e a ten-
dência é de piora no quadro. 
Todos os dias o país afunda, 
desaba, morre sufocado. O 
comandante deste barco que 
naufraga, e segue em direção 
aos recifes, tem nome e sobre-
nome conhecidos: Jair Messias 
Bolsonaro”, destaca o texto.

No lançamento oficial, 
que ocorre hoje (10) às 18h 
pelo instagram @jornalis-
taslivres, estarão presentes 
Ailton Graça, Ailton Krenak, 
Anna Muylaert, Avelin Bunia-
cá Kambiwá, Dira Paes, Ed-
gard Scandurra, Eliane Brum, 
Elisa Lucinda, Emicida, Ivan 
Lins, Lucas Afonso, Luis Mi-
randa, Malu Gali, Marcello 
Airoldi, Março Ricca, Maria 
Bopp, Matheus Nachtergae-
le, Nuno Ramos, Paulo Betti, 
dentre outras personalida-
des artistas e apoiadores.

Mais de 2,5 mil artistas assinam manifesto a favor do impeachment de Bolsonaro



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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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, 
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. 
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. 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

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

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 CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza 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 ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

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

20 mortos. Ataques na Faixa 
de Gaza marcam o Dia de 
Jerusalém, celebrado nesta 
segunda-feira (10/5).

Segundo autoridades de 
saúde da região, nove crianças 
estão entre as vítimas. O nú-
mero de mortos faz deste um 
dos dias mais sangrentos de 
luta em vários anos de conflito.

Pelo menos sete integran-
tes de uma mesma família, 
sendo três crianças, foram 
mortos em uma explosão no 
norte de Gaza, cujas origens 
são desconhecidas.

O Exército Israelense dis-
se que atingiu vários alvos 
do Hamas em resposta aos 
contínuos disparos de fogue-
tes de Gaza e que oito mili-
tantes foram atingidos.

Até o momento, segundo 
informações do Vermelho 
Crescente (serviço de resga-
te da Autoridade Palestina), 
os conflitos deixaram um sal-
do de 305 árabes feridos.

Marcha da Bandeira
O motivo do aumento 

das tensões é a Marcha da 
Bandeira, evento no qual 
israelenses nacionalistas ce-
lebram o dia em que Israel 

capturou Jerusalém Oriental 
da Jordânia, durante a Guer-
ra dos Seis Dias, em 1967. 
Este ano, o evento coincide 
com o Ramadã, que é o mês 
sagrado dos muçulmanos.

Durante a marcha, mi-
lhares de judeus entram na 
Cidade Velha de Jerusalém 
através do Portão de Damas-
co, dançando, cantando e se-
gurando bandeiras de Israel, 
numa espécie de provocação 
aos árabes, ao insinuarem 
que a cidade é deles.

Tensão
O tenente-coronel isra-

elense, Jonathan Conricus, 
disse que pelo menos seis 
dos 45 foguetes disparados 
de Gaza foram lançados em 
direção aos arredores de Je-
rusalém, onde uma casa foi 
atingida, sem deixar vítimas.

Em discurso, o primeiro-
-ministro de Israel, Binyamin 
Netanyahu, disse que terroris-
tas “cruzaram a linha verme-
lha” ao promoverem esses dis-
paros e prometeu que o país 
“responderá com muita força”.

O Conselho de Segurança 
da Organização das Nações 
Unidas (ONU), a pedido da Tu-
nísia, deve se reunir ainda nes-
ta segunda-feira para abordar 
a situação em Jerusalém.

Reprodução

Ataques deixam mais 20 mortos durante 
conflitos com Israel na Faixa de Gaza, diz Hamas
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Reprodução

Reprodução

A Lego anunciou uma 
nova coleção em homena-
gem à Friends. A imagem 
revelada pela empresa mos-
tra os amigos Rachel, Ross, 
Chandler, Phoebe e Joey 
no famoso apartamento de 
Monica em homenagem à 
famosa cena do episódio do 
Dia de Ação de Graças da 
décima temporada

Considerada uma das 

comédias mais influentes 
de todos os tempos, Frien-
ds teve 10 temporadas, 
transmitidas entre 1994 e 
2005, com suas histórias e 
personagens entrando no 
imaginário popular e refle-
tindo em produções como 
How I Met Your Mother, 
The Big Bang Theory e ou-
tras comédias produzidas 
nas últimas duas décadas.

Velozes & Furiosos 9 era 
um dos filmes mais 
esperados de 2020, 

mas acabou sofrendo com 
a pandemia do coronavírus 
e foi adiado para este ano. 
Depois de um trailer insano, 
confirmando que o novo lon-
ga terá cenas no espaço, um 
vídeo dos bastidores foi reve-
lado mostrando como foram 
gravadas algumas das cenas 
mais tensas de ação com a 
destruição de vários carros. 
Enquanto as expectativas 
para o próximo filme de Do-
mic Toretto (Vin Diesel) e sua 
turma permanecem muito al-
tas, algumas informações so-
bre Velozes & Furiosos 10 já 
começaram a ser reveladas. 

Durante uma entrevista 
para a Entertainment Weekly, 
Vin Diesel foi questionado so-
bre o motivo da personagem 
Monica Fuentes, interpreta-
da por Eva Mendes, ter ficado 
de fora dos filmes da franquia 
desde + Velozes + Furiosos, 
quando foi apresentada. Foi 
aí que o ator acabou reve-
lando que podemos esperar 
esse retorno no próximo lon-
ga, “Vamos apenas esperar 

por ‘Velozes e Furiosos 10‘. 
Digamos que não podemos 
responder todas as pergun-
tas num único filme, preci-
samos resolver uma coisa 
de cada vez. Mas já estamos 
trabalhando no que está por 
vir”, afirmou o ator. 

Para quem não lembra, a 
personagem era uma agente 
da alfândega dos Estados Uni-
dos que trabalhou disfarçada 
ao lado de Brian O’Connor 
(Paul Walker) e Roman Pearce 
(Tyrese Gibson) para comba-
ter o traficante de drogas Car-

ter Verone (Cole Hauser). Sua 
única outra aparição foi em 
Velozes & Furiosos 5, entre-
gando um arquivo para Luke 
Hobbs (Dwayne Johnson), 
que revelava que Letty Ortiz 
(Michelle Rodriguez), ainda 
estava viva e trabalhando para 
Owen Shaw (Luke Evans).

Pode-se dizer que os pro-
dutores estão aproveitando 
que a saga está chegando aos 
seus últimos capítulos, e por 
isso, muitos personagens que-
ridos estão retornando à fran-
quia. Em Velozes & Furiosos 9, 

o caso mais emblemático é o 
do Han, interpretado por Sung 
Kang. Vale lembrar que o per-
sonagem supostamente mor-
reu em Velozes & Furiosos - 
Desafio em Tóquio (2006), mas 
retornou em Velozes & Furio-
sos 4 (2009), Velozes & Furio-
sos 5 - Operação Rio (2011) e 
Velozes & Furiosos 6 (2013), 
quando foi revelado que os 
três últimos filmes realmente 
aconteceram antes. Outros 
retornos confirmados são He-
len Mirren, Jordana Brewster e 
Nathalie Emmanuel.

Velozes & Furiosos: próximo filme terá 
retorno de personagem importante

Lego revela nova coleção 
em homenagem a Friends


