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A Pró-Reitoria de planejamento financeiro da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) deu uma notícia nada animadora aos estudantes 
que participavam da Assembleia do Conselho Deliberativo das Entidades de Base (CDEB): a universidade encontra-se em uma “situação 
crítica” devido os “constantes cortes nos valores que são repassados pelo governo federal”, podendo fechar em junho deste ano.

DIÁRIO DO ESTADO
Com menor orçamento da década, Brasil 
pode viver ‘apagão’ na Educação em 2021

UE reabrirá para 
turistas vacina-
dos da Covid, mas 
Brasil não entra  p7 p2

Projeto Claque seleciona artistas 
goianos para apresentações online
A Prefeitura de Goiânia e o Sesc lançaram hoje (19/5) o projeto Claque.  
A iniciativa destinará cerca de R$ 1,2 milhão para a contratação de 
artistas goianos para apresentações online.  

p4

p8

Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), reabre, a partir de hoje, as Unidades de Conser-
vação Estaduais (UCs) para visitação pública e utilização para fins de pesqui-
sas e levantamentos científicos presenciais, incluindo atividades educativas e 
de lazer comunitário, como caminhadas, ciclismo e visitas contemplativas.

Sete parques estaduais serão 
reabertos para visitação  p3
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Saúde dis-
ponibiliza 
materiais 
gratuitos 
contra abu-
so sexual 
infantil
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A Prefeitura de Goiânia 
celebra o Dia Mun-
dial da Doação de 

Leite Humano nesta quarta-
-feira (19/5) tendo o Hos-
pital e Maternidade Dona 
Iris (HDMI) e a Maternidade 
Nascer Cidadão como duas 
referências no recolhimen-
to de doações em Goiânia. 
Mesmo com a pandemia, o 
HMDI conseguiu recolher só 
no último mês de abril 68 li-
tros de leite.

Cerca de 20 ml desse lei-
te doado alimenta, a cada 
3 horas, a pequena Ma-
nuela Carneiro, que nasceu 
prematura de 34 semanas 
e está na UTI Neonatal do 
HMDI desde o dia 12/5. Ela 
é filha da vendedora Regia-
ne Carneiro de Oliveira, 37, 
que teve gemelares e vive 
seu puerpério dentro da ma-
ternidade. A mãe alimenta 
os bebes com o próprio leite 
em livre demanda e a com-
plementação alimentar é fei-
ta com leite humano doado, 
via sonda nasogástrica, den-
tro de incubadoras.

A enfermeira Isabela Luisa 
de Almeida afirma que as do-
ações são fundamentais para 
manter o estoque suficiente. 

“Uma mãe doadora conse-
gue alimentar até 10 bebês 
dentro de uma UTI neonatal. 
Isso é importante porque um 
bebê na UTI vai mamar pou-
quinho conforme a sua dieta. 
Então, ela pode salvar muitas 
vidas com um leite completo 
e muito rico“, ressalta.

A representante de 
medicamentos e doadora 
Pollyana Bonatti, mãe da 
Yasmin de 4 meses, doa 

há 2 meses para o HMDI. 
Ela afirma que vale a pena 
ver sua pequena ganhando 
peso, ao mesmo tempo em 
que ajuda outras crianças.

Rota do leite
O recolhimento do leite 

humano é feito pelo HMDI 
em domicílio, de terça a 
sexta-feira. Aos sábados, as 
doações são enviadas para 
a Maternidade Nascer Cida-

dão, onde é realizada a pas-
teurização do leite. Somente 
após esse procedimento, 
que dura em torno de uma 
semana, o alimento pode 
ser oferecido para o lacten-
te, geralmente em estado 
grave, como é o caso dos 
prematuros da Regiane.

Como doar
Para ser doadora, é ne-

cessário que a mãe entre 

em contato pelo telefone 62 
3956-8887 ou pelo WhatsA-
pp 99604-7570 para fazer 
um cadastro. A doação é ve-
dada para quem fez transfu-
são de sangue nos últimos 5 
anos, quem fuma ou conso-
me bebida alcoólica. A mãe 
doadora faz exames e recebe 
orientações sobre como reti-
rar e acondicionar o leite em 
recipientes esterilizados for-
necidos pelo hospital.

Reprodução

Para ampliar a cons-
cientização sobre o com-
bate ao abuso e à ex-
ploração sexual contra 
crianças e adolescentes, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio do 
Núcleo de Prevenção a 
Violência e Promoção da 
Saúde (NVVPS), contribui 
com a disponibilização de 
materiais gratuitos sobre 
o tema. Os artigos, em 
diferentes formatos, são 
depositados em link aces-
sível pelo site da campa-
nha Faça Bonito. 

O acervo inclui car-
tilhas, livros, pesquisas 
acadêmicas, vídeos e 
campanhas publicitá-
rias que trazem orienta-
ções sobre prevenção, 
identificação dos sinais, 
abordagem e denúncia 
em casos de violência. 
O material disponibiliza-
do no site https://linktr.
ee/18demaiogo inclui 
informações sobre a cam-
panha, além de se apro-
fundar sobre a proteção à 
criança e adolescente. 

18 de maio
O 18 de maio foi esco-

lhido como dia de mobi-
lização contra a violência 
sexual devido ao Caso 
Araceli, crime cometido 
em 1973, na cidade de 
Vitória (ES), contra uma 
criança de apenas oito 
anos de idade. A proposta 
é mobilizar, sensibilizar, in-
formar e convocar toda a 
sociedade a participar da 
luta em defesa dos direi-
tos e proteção de crianças 
e adolescentes. 

Doação de leite humano salva 
vidas de bebês internados em UTIs

A Prefeitura de Goiâ-
nia e o Sesc lançaram hoje 
(19/5) o projeto Claque.  A 
iniciativa destinará cerca de 
R$ 1,2 milhão para a con-
tratação de artistas goianos 
para apresentações online.  
Podem participar pessoas 
físicas e jurídicas de todo Es-
tado de Goiás. As inscrições 
estarão abertas de 1º a 13 
de junho, pelo site sescgo.
com.br, onde também estão 
disponíveis informações e 
edital para cadastramento.

“O Sesc é um grande 
parceiro da Prefeitura. 
Abraçamos mais essa ideia 
que  beneficiará nossos 
artistas neste tempo difícil 
de pandemia. O que nós 
pudermos fazer, vamos fa-
zer. Parabenizo o Sesc pelo 
trabalho que tem feito e 
agradeço por sempre nos 

procurarem para fazer par-
cerias”, afirmou o prefeito 
Rogério Cruz.

O presidente da Fede-
ração do Comércio, Sesc/
Senac, Marcelo Baiocchi,  
ressaltou as intenções do 

projeto. “Uma sociedade 
sem cultura é uma socieda-
de sem história. Com o Cla-
que, teremos um resultado 
prático, ele foi pensando 
para que o benefício real-
mente chegue aos artistas 

goianos”, falou.
Para o secretário mu-

nicipal de Cultura, Zander 
Fábio, a iniciativa é de gran-
de importância para a clas-
se artística, que vive dias 
difíceis com a pandemia. 

“Acompanho de perto as 
dificuldades com a falta de 
eventos e shows no merca-
do. Portanto, o Claque che-
ga em uma excelente hora 
e, nós da área cultural, fica-
mos extremamente gratos 
por essa parceria entre o 
Sesc e a Prefeitura de Goi-
ânia”, ressaltou.

São R$ 2 mil por apre-
sentação. Tudo de forma 
virtual e simples. O projeto 
beneficiará 600 projetos. 

Podem se credenciar ao 
Claque profissionais de arte 
e cultura em suas diversas 
manifestações e linguagens 
que obedeçam aos requisi-
tos estabelecidos no edital.  
A divulgação dos resultados 
está prevista para o dia 28 
de junho e os selecionados 
irão se apresentar entre ju-
lho e dezembro deste ano.

Projeto Claque seleciona artistas goianos para apresentações online
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A Polícia Civil de Goiás 
realizou uma ação 
educativa que marca 

o Dia Nacional de Comba-
te ao Abuso e à Exploração 
Sexual Infantil. O objetivo 
é alertar, conscientizar e 
encorajar a população a de-
nunciar a violência contra 
crianças e adolescentes. 
Durante o evento, foi feita 
a distribuição de panfletos 
informativos na Região No-
roeste de Goiânia. A data foi 
estipulada oficialmente pela 
Lei Federal 9.970/2000, em 
memória à menina Araceli 
Crespo, de 8 anos, seques-
trada, violentada e assas-
sinada em 18 de maio de 
1973, em Vitória (ES).

O secretário de Seguran-
ça Pública, Rodney Miranda, 
que participou da mobiliza-
ção, destacou o importante 
papel que a população de-
sempenha com relação às 
denúncias, já que, muitas ve-
zes, os crimes acontecem no 
ambiente familiar. “É impres-
sionante que, no século XXI, 
ainda estejamos debatendo 
isso e fazendo campanhas, 
movimentando aparelhos re-
pressivos e preventivos para 

esse tipo de situação que, em 
regra, é advinda de abuso de 
confiança. Crianças e adoles-
centes sofrendo abusos das 
pessoas próximas, que elas 
confiam e que teriam a obri-
gação de protegê-las. É im-
portante a sociedade se mo-
bilizar e denunciar”, pontuou. 

Neste mês de maio, as 
ações da Delegacia de Pro-
teção a Criança e ao Ado-

lescente de Goiânia (DPCA) 
foram intensificadas, em 
alusão ao Dia Nacional de 
Combate ao Abuso e à Explo-
ração Sexual Infantil. O tra-
balho vem sendo desempe-
nhado pela corporação em 
todo o Estado, como afirma 
o diretor-geral da PCGO, de-
legado Alexandre Lourenço. 
“A Polícia Civil tem, através 
das DPCAs do estado inteiro 

e de Goiânia, especialmente, 
uma condução especial no 
enfrentamento à violência 
sexual infantojuvenil. Essa é 
uma das formas de agressão 
mais abjetas que nós enfren-
tamos quando reprimimos a 
criminalidade no Estado”. 

Para o delegado-geral da 
instituição, o momento “é de 
conscientizar a sociedade dos 
trabalhos feitos pela Polícia 

Civil e do acesso que ela tem, 
para esse tipo de enfrenta-
mento”. “A Polícia Civil man-
têm todo um trabalho articu-
lado para defesa da sociedade 
nessa violência e todos os ca-
nais de acesso estão comuni-
cados nos panfletos entregues 
hoje em vários pontos da cida-
de de Goiânia”, completou. 

A ação da Polícia Civil de 
Goiás faz parte da campanha 

“Faça Bonito – Proteja Nossas 
Crianças e Adolescentes”, do 
Comitê Nacional de Enfren-
tamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescen-
tes, vinculado ao Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos. A campa-
nha, que neste ano completa 
21 anos, também reforça a 
importância da união entre a 
população e o Poder Público, 
para garantir a toda criança 
e adolescente o direito ao 
desenvolvimento de forma 
segura e protegida. 

“Para além do combate aos 
crimes de abuso e exploração 
sexual de crianças de adoles-
centes, temos sim o dever de 
conscientizar a população e os 
familiares para que esses cri-
mes sejam denunciados e que, 
além da prevenção, que a gen-
te evite que sejam crimes rei-
terados. Agora, principalmen-
te no período de pandemia 
e com a ausência de escolas, 
que os vizinhos estejam aten-
tos aos sinais dessas crianças, 
a movimentos estranhos na 
vizinhança. Os familiares tam-
bém, dentro de casa”, ressal-
tou a delegada Marcella Orçai, 
titular da DPCA de Goiânia. 

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (Semad), rea-
bre, a partir desta quinta-fei-
ra (20/05), as Unidades de 
Conservação Estaduais (UCs) 
para visitação pública e utili-
zação para fins de pesquisas 
e levantamentos científicos 
presenciais, incluindo ativida-
des educativas e de lazer co-
munitário, como caminhadas, 
ciclismo e visitas contempla-
tivas. O funcionamento será 
realizado de forma gradual e 
monitorada, mediante o cum-
primento dos protocolos de 
segurança para controle da 
pandemia de Covid-19.

De acordo com a portaria 
publicada nesta terça-feira 
no Diário Oficial do Estado 
(DOE), fica autorizada a re-
abertura para visitação nos 
parques estaduais da Serra 
de Caldas Novas, dos Piri-
neus, de Terra Ronca, Alta-
miro de Moura Pacheco e 
João Leite – unidades vizi-
nhas que são geridas conjun-
tamente –, Parque Estadual 
Telma Ortegal, Águas do Pa-
raíso e a Área de Relevante 
Interesse Ecológico Águas 
de São João. As demais Uni-
dades de Conservação Es-
taduais permitem somente 

atividades devidamente au-
torizadas pelas suas chefias.

Protocolos sanitários
Para garantir a segurança 

aos usuários, a secretária An-
dréa Vulcanis alerta para a obri-
gatoriedade de observância 
aos protocolos sanitários des-
tinados ao controle e combate 
à pandemia. Entre eles, o uso 
obrigatório de máscara de pro-
teção durante todo o período 

de permanência no interior do 
parque, sendo que deve cobrir 
toda a região do nariz e boca.

É orientado ainda o uso de 
álcool 70%, a ser transporta-
do por cada usuário em re-
cipientes individuais, manter 
ambientes bem ventilados, 
com janelas e portas abertas, 
sempre que possível, e a re-
alização de limpeza e desin-
fecção com frequência dos 
ambientes, pisos, corrimãos, 

lixeiras, balcões, maçanetas, 
tomadas, torneiras, além de 
outros objetos de uso coleti-
vo, como bancos.

Para que não haja trans-
missão direta, devem ser 
removidos jornais, revistas, 
panfletos e livros dos locais 
de comum acesso. Por fim, 
que seja mantido o distan-
ciamento mínimo de dois 
metros entre bancos, cadei-
ras e móveis de descanso.

Terra Ronca
Especificamente para vi-

sitação nas cavernas do Par-
que Estadual de Terra Ronca, 
devem ser observadas medi-
das de prevenção específi-
cas. Entre elas fica decidido 
que o grupo de visitantes 
será reduzido a, no máximo, 
seis pessoas para um condu-
tor, devendo ainda ser ob-
servado o distanciamento de 
dois metros entre cada inte-

grante do grupo.
No interior da UC, além 

do uso da máscara facial, é 
obrigatória a higienização 
das mãos com álcool 70% 
antes de entrar na caverna 
e logo ao sair, tanto para os 
condutores, quanto para os 
visitantes. O condutor deve 
garantir que todos os equi-
pamentos de uso pessoal e 
coletivo – capacete, lanterna, 
calçados, vestimentas, entre 
outros –, sejam devidamente 
desinfetados, com exceção 
daqueles que, por orientação 
do fabricante, não possam 
receber produtos químicos.

As paradas para con-
templação, interpretação e 
descanso estão limitadas a 
no máximo 5 cinco minutos, 
como forma de redução ao 
agrupamento das pessoas. 
Por fim, em todas as situa-
ções válidas para as UCs goia-
nas, o número de visitantes 
terá a sua capacidade de pú-
blico readequada, de forma 
que a visitação possa ocorrer 
respeitando-se o espaçamen-
to mínimo de dois metros 
entre as pessoas e o limite 
estabelecido pelo Plano de 
Manejo, caso a unidade o 
possua, até o limite estabe-
lecido nas orientações da Se-
cretaria Estadual de Saúde.

Reprodução

Sete unidades de conservação em Goiás são reabertas para visitação

Ação da Polícia Civil marca dia de combate 
ao abuso e à exploração sexual infantil
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O ex-ministro da Saú-
de Eduardo Pazuello 
passou mal no inter-

valo da reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia. Pazuello 
teve uma queda de pressão 
e foi atendido pelo senador 
Otto Alencar (PSD-BA), que 
é médico. O presidente da 
comissão, Omar Aziz (PSD-
-AM), decidiu retomar a reu-
nião apenas nesta quinta-
-feira (20/5), às 9h30.

“Quando cheguei à sala 
do cafezinho, ele estava mui-
to pálido. Ele teve uma sín-
drome vasovagal e a pressão 
caiu também. Deitamos ele 
no sofá para o sangue refluir 
para o cérebro. Ele ficou cora-
do e estava bem. Isso é muito 
comum, acontece com quem 
está muito nervoso, emocio-
nado”, disse o senador Otto 
Alencar, ao canal CNN. Se-
gundo Alencar, ele já estava 
bem e poderia continuar o 
depoimento hoje, mas a de-
cisão de Aziz se impôs.

 A sessão estava suspen-
sa enquanto durasse a Or-
dem do Dia do plenário do 
Senado e seria retomada 
logo depois. Isso já acon-

teceu outras vezes durante 
os depoimentos da CPI. Na 
lista, ainda há 23 senadores 
inscritos para fazerem per-
guntas a Pazuello.
 
Depoimento

Mais cedo, o ex-ministro 
negou que tenha assumido 
a pasta sob a condição de 
seguir ordens do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
de recomendar o chamado 
“tratamento precoce” para 
a covid-19, que inclui medi-

camentos sem comprovação 
científica como a hidroxi-
cloroquina. “Em hipótese 
alguma. O presidente nunca 
me deu ordens diretas para 
nada”, garantiu.

Pazuello acrescentou que 
foi nomeado por Bolsonaro 
para “fazer as coisas anda-
rem o mais rápido possível” 
e que a missão era “trocar a 
roda do carro com o carro an-
dando”. Sobre sua experiên-
cia para assumir o ministério, 
Pazuello lembrou as funções 

que exerceu ao longo da car-
reira, entre elas, o comando 
de hospitais de campanha, 
como na Operação Acolhida, 
na fronteira com a Venezue-
la. “Sobre gestão e liderança, 
acho que nem preciso res-
ponder. É como responder se 
a chuva molha. Todo militar 
tem isso”, disse.

 O ex-ministro minimizou 
manifestações do governo 
federal contrárias à adoção 
de medidas não farmacológi-
cas, como isolamento social, 

e disse que, como ministro, 
sempre defendeu medidas 
protetivas.

“Sempre me posicio-
nei da mesma forma: [fa-
voravelmente] a medidas 
preventivas, incluindo o 
distanciamento social ne-
cessário em cada situação”, 
destacou. Pazuello acres-
centou que, durante a sua 
gestão, sempre ressaltou 
a importância de medidas 
como o uso de máscaras e 
a lavagem das mãos.

 Investimentos
À CPI, o ex-ministro da 

Saúde avaliou que “nun-
ca se investiu tanto em 
saúde no Brasil”. Segundo 
ele, o legado deixado pe-
los investimentos feitos 
pelo governo federal em 
estados e municípios pro-
porcionará, de forma defi-
nitiva, uma melhora na es-
trutura em saúde ofertada 
pelos governos locais.

Pazuello disse que, em 
2020, o Ministério da Saúde 
repassou aos demais entes 
da federação R$ 115 bilhões. 
O ex-ministro informou que 
foram liberados mais de R$ 
500 bilhões, no total, às mais 
diversas ações relacionadas 
ao combate à pandemia. 

Ao relacionar as ações 
tomadas enquanto chefiou 
a pasta, Pazuello falou so-
bre campanhas de orienta-
ção contra a propagação do 
vírus. Segundo o general, 
foram 11 campanhas e 271 
vídeos institucionais, sobre 
a capacidade de testagem e 
a criação de programas fe-
derais, como bancos gené-
ticos para monitorar novas 
variantes do vírus.

Divulgação

Ex-ministro Eduardo Pazuello passa mal 
e depoimento na CPI é suspenso até amanhã

A Pró-Reitoria de plane-
jamento financeiro da Uni-
versidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) deu uma notí-
cia nada animadora aos es-
tudantes que participavam 
da Assembleia do Conselho 
Deliberativo das Entidades 
de Base (CDEB): a universi-
dade encontra-se em uma 
“situação crítica” devido os 
“constantes cortes nos valo-
res que são repassados pelo 
governo federal”, podendo 
fechar em junho deste ano.

A pauta daquela noite foi 

o orçamento do Ministério da 
Educação (MEC) destinado às 
universidades federais. Em 
2021, houve redução de 37% 
nas despesas discricionárias, 
se comparadas às de 2010. 
Ou seja, o valor destinado 
para as atividades nas insti-
tuições é mais de um terço 
menor do que o investido há 
11 anos. Além disso, é o me-
nor orçamento da década.

O MEC reservou R$ 4,5 
bilhões para o ensino supe-
rior em 2021. Para ter uma 
ideia, em 2010, foi R$ 7,1 

bilhões. No ano passado, R$ 
5,5 bilhões. A queda no va-
lor afeta recursos destinados 
a investimentos e despesas 
correntes, como pagamento 
de água, luz, segurança, além 
de bolsas de estudo e progra-
mas de auxílio estudantil.

De acordo com ela, a situ-
ação da moradia estudantil 
onde ela divide casa com cer-
ca de 15 estudantes, piorou 
desde o começo da pande-
mia do coronavírus. Em 2020, 
o corte no orçamento anual 
destinado às federais foi de 

R$ 500 mil em comparação 
ao orçamento de 2019.

Maria ainda diz que duran-
te o período de isolamento 
social, que ela está passando 
na moradia da universidade, 
ela encontrou um escorpião 
dentro do quarto, quando se 
preparava para dormir. Além 
disso, ela conta que os estu-
dantes identificaram diversas 
infiltrações na residência.

Roniela Lopes, de 28 anos, 
uma das moradoras da mo-
radia estudantil, explica que 
existe uma abordagem in-

competente da universidade. 
Por este motivo, a estudante 
do curso de Engenharia de 
Controle e Automação expli-
ca que os “serviços demora-
ram mesmo, mas, na avalia-
ção dela, é uma característica 
da gestão e “ainda não pare-
ce um efeito do orçamento”.

Segundo ela, as casas têm 
energia elétrica e água forne-
cidas pela universidade, os ser-
viços de reparo até o valor de 
um terço da bolsa permanên-
cia são de responsabilidade da 
Comissão Interna de Moradia 

de cada casa — uma espécie 
de coletivo que representa os 
estudantes e arrecada fundos.

“A casa que eu resido tem 
uma articulação boa em rela-
ção ao coletivo, daí, até então 
não sofremos com impactos 
financeiros nos problemas 
da casa, contamos com uma 
reserva emergencial, que se-
ria usada caso a universidade 
paralise os pagamentos das 
bolsas, para manter os mora-
dores com, pelo menos, ali-
mentação, produtos de limpe-
za e internet”, explica Roniela.

Com menor orçamento da década, Brasil pode viver ‘apagão’ na Educação em 2021



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

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 
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 
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 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 

APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
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

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 sobra-
do 3/4 sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, co-
zinha americana, toda 
no blindex, esquadrilhas 
de alumínio, porcelanato 
80x80, garagem e área de 
servi350mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos ve-
ícia, 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 União Europeia (UE) 
anunciou, nesta qu-
arta-feira (19/5), que 

permitirá a entrada de visi-
tantes que estão totalmente 
vacinados. A decisão será 
aprovada, mas ainda não tem 
data para entrar em vigor.

Por enquanto, apenas 
imunizantes aprovados pela 
UE serão reconhecidas. As-
sim, viajantes que tomaram 
doses das vacinas russas ou 
chinesas ainda não terão 
permissão para entrar nos 
países do bloco.

A decisão foi tomada a me-
nos de um mês do início do 
verão, época crucial para o tu-
rismo de países como Portu-
gal, Espanha, Itália e Grécia. A 
esperança é que isso estimule 
a recuperação das economias 
dessas nações, principalmen-
te com a volta de visitantes 
norte-americanos, fluxo cen-
tral nesta época do ano.

Novas regras
Para entrar em um dos 27 

estados que compõem a UE, 
o viajante deve ter recebido 

a segunda dose de uma das 
vacinas aprovadas pelo blo-
co, ou seja, AstraZeneca, Pfi-
zer, Moderna ou Janssen, há 
pelo menos 14 dias.

Turistas brasileiros, no en-
tanto, ficarão de fora, por en-
quanto, já que apenas países 
com boa situação epidemioló-
gica serão autorizados. O crité-
rio é que a taxa de infecção por 
100 mil pessoas seja de 25 nos 
últimos 14 dias. Atualmente, a 
taxa no Brasil é de 395.

Negociações para que a 
UE aceite qualquer vacina 
que tenha completado o 
processo de listagem de uso 
de emergência da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
representam uma esperança 
para brasileiros que preten-
dem ir ao continente.

Hoje, mais de 80% das 
doses aplicadas no país são 
da Coronavac, que, apesar 
de ainda não aprovada pela 
UE, está na lista da OMS.

Já para a taxa de contami-
nados, o objetivo é subir de 
25 para 75 pessoas contami-
nadas para cada 100 mil.

Reprodução

União Europeia reabrirá para turistas 
vacinados da Covid, mas Brasil não entra

DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 20 de Maio de 2021 mundo

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

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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 

APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
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

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 sobra-
do 3/4 sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, co-
zinha americana, toda 
no blindex, esquadrilhas 
de alumínio, porcelanato 
80x80, garagem e área de 
servi350mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
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

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos ve-
ícia, 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 HBO divulgou nesta 
quarta-feira (19/5), o trai-
ler de Friends: A Reunião, 
que vai marcar o reencon-
tro do elenco de uma das 
mais populares séries da 
história da TV. Friends fi-
cou no ar por 10 anos e o 
último episódio da série foi 
ao ar em 2004 - seu suces-
so continua no streaming.

O esperado episódio, 
que vai reunir os seis inte-
grantes da série (Jennifer 
Aniston, Lisa Kudrow, Cour-
teney Cox, David Schwim-
mer, Matt LeBlanc e Mat-
thew Perry), além de cerca 
de 15 convidados famosos, 

como Justin Bieber, Lady 
Gaga, BTS e Malala Yousa-
fzai, será exibido no dia 27, 
na HBO Max.

No trailer, é possível ver 
cenas do novo episódio de 
Friends, como na que os 
amigos estão no aparta-
mento de Monica jogando 
um jogo em que retomam 
passagens de sua vida, e 
também cenas dos bas-
tidores, com os atores se 
emocionando e se divertin-
do. A comédia Friends con-
ta a história de seis amigos 
de 20 e poucos anos viven-
do em Nova York entre os 
anos 1990 e 2000.

Prestes a lançar o HBO 
Max na América Latina, 
a WarnerMedia se mo-

vimenta para lançar um novo 
streaming. A AT&T anunciou 
a fusão da empresa, detento-
ra do estúdio Warner e HBO, 
com o grupo Discovery.

Descrita como a criação 
de “um dos maiores players 
globais do streaming”, o 
acordo vai render mais de 
US$ 43 bilhões à AT&T, e 
seus acionistas terão 71% da 
nova empresa, enquanto os 
acionistas do grupo Disco-
very ficarão com 29%.

A nova plataforma, no 
entanto, deve focar em 
conteúdo ao vivo e esporti-
vo. De acordo com o comu-
nicado, a parceria combina 
“o entretenimento pre-
mium e os produtos espor-
tivos e noticiosos da War-
nerMedia com a liderança 
da Discovery em entrete-
nimento internacional e 
de não ficção, assim como 
com seus negócios esporti-
vos, para criar uma empre-
sa global de entretenimen-
to líder e autônoma”.

Com uma dívida em tor-

no de US$ 169 bilhões, a 
AT&T busca fortalecer suas 
finanças com a criação do 
novo streaming em con-
junto com a Discovery. No 
ano passado, a empresa 
vendeu sua plataforma es-
pecializada em animes, a 
Crunchyroll, para a Sony, e 
cedeu parte dos direitos da 
DirectTV – seu streaming de 
canais pagos – para a firma 
de investimentos TPG.

Lembrando que a AT&T 
comprou a Warner em 2018 
e, no ano passado, lançou 
seu primeiro streaming, o 

HBO Max, que chega ao Bra-
sil em junho e conta com 
títulos do estúdio Warner 
Bros., DC Comics, HBO, CNN, 
entre outros. O Discovery 
também tem sua platafor-
ma, o Discovery+.

Segundo dados divul-
gados no final de 2020, a 
HBO MAX contava com 61 
milhões de assinantes, e a 
Discovery+, 15 milhões, no 
final de abril. Já a Netflix 
bateu a marca dos 204 mi-
lhões, e as plataformas Dis-
ney (Disney+, ESPN+, Hulu), 
cerca de 146 milhões.

WarnerMedia e Discovery anunciam 
fusão para a criação de novo streaming

‘Friends: A Reunião’ 
ganha o primeiro trailer


