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O governador Ronaldo Caiado, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e da titular da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Fáti-
ma Gavioli, inaugurou o novo prédio do Colégio Estadual Guaraciaba Augusto da Silva, em Barro Alto, a cerca de 230 de quilômetros de Goiâ-
nia. O valor destinado à conclusão da obra alcança R$ 2.986.364,71. A entrega ocorreu após parceria entre os governos estadual e federal. 

DIÁRIO DO ESTADO
Com presença do ministro da Educação, 
Escola Padrão Século XXI é inaugurada

Em meio à pandemia, 
Conmebol confirma 
Brasil como sede da 
Copa América  p4 p4

Prefeitura de Goiânia lança serviço iné-
dito de entrega de árvores em casa
A queimada, que já dura uma semana, começou a ser controlada, mas 
continua avançando, de acordo com o Corpo de Bombeiros e o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

p3

p8

A China anunciou nesta segunda-feira, 31, que passará a permitir que cada ca-
sal tenha até três filhos, alterando a política vigente que limita a duas crianças 
por família. A legislação foi aprovada durante reunião do Politburo, conduzida 
pelo presidente Xi Jinping, segundo a agência de notícias Xinhua.

Contra envelhecimento da 
população, China autoriza ca-
sais a terem até três filhos  p7
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Abrindo as ativida-
des da Semana do 
Meio Ambiente, a 

Prefeitura de Goiânia lan-
ça iniciativa inédita, nesta 
terça-feira (1º/6), de entre-
ga domiciliar e gratuita de 
mudas nativas do Cerrado 
para serem plantadas em 
calçadas e residências da 
capital, o Disque-Árvore. 
Para solicitar um exemplar, 

basta enviar uma men-
sagem para o número de 
Whatsapp 99330-7995.

De acordo com o prefeito 
Rogério Cruz, a iniciativa tem 
o objetivo de aumentar a 
cobertura vegetal da cidade. 
“Queremos avançar na ar-
borização do município para 
tornar Goiânia uma cidade 
cada vez mais verde”, afir-
mou Rogério Cruz. O serviço 

será operacionalizado pela 
Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma), que re-
ceberá as solicitações de 
mudas, fará a análise do es-
paço que o solicitante tem 
disponível, indicará a espécie 
mais adequada e fará a en-
trega do exemplar em domi-
cílio. Caso o morador precise 
de ajuda, os servidores da 
agência auxiliarão também 

com o plantio das espécies.
O presidente da Amma, 

Luan Alves, afirma que se 
trata de implantação de 
nova política pública na 
área. “Estamos disponibi-
lizando 5 mil mudas de ár-
vores nessa fase inicial do 
projeto e lançando uma po-
lítica pública de arborização 
mais incisiva e mais respon-
sável”, disse o presidente.

Segundo a Amma, o cultivo 
de espécies arbóreas auxilia na 
amenização do clima da cida-
de e na regularidade das chu-
vas. “A presença das árvores é 
fundamental para a produção 
de oxigênio e para a qualidade 
do ar que respiramos, além de 
evitar a erosão do solo e tornar 
a paisagem mais agradável, 
ampliando a sensação de bem-
-estar”, completa Luan Alves.

Reprodução

Continua a saga para 
conclusão da obra do BRT 
em Goiânia. Agora, um 
aditivo adiou a entrega 
da obra do trecho II para 
dezembro deste ano. O 
prazo estava previsto 
para novembro do ano 
passado e foi prorrogado 
para maio deste ano, mas 
não foi cumprido.

O aditivo do contrato 
entre a Prefeitura de Goi-
ânia e o Consórcio do BRT 
Goiânia, responsável pelo 
corredor exclusivo Norte-
-Sul, foi publicado nesta 
segunda-feira (31/5), no 
Diário Oficial do Municí-
pio. Este já é o 13º aditivo 
e as alterações focam no 
prazo do contrato.

No aditivo de ontem, 
também há a informação 
do valor que ainda falta ser 
pago pela obra, que é de R$ 
41.470.931,17. No aditivo 
anterior, firmado em 2020, 
houve um acréscimo finan-
ceiro para a obra, totalizan-
do R$ 232, 17 milhões.

O trecho II liga os ter-
minais Recanto do Bosque 
e Isidória e, segundo a Se-
cretaria Municipal de Infra-
estutura (Seinfra), já estava 
previsto para ser entregue 
no quarto trimestre deste 
ano. Agora, mesmo com 
prazo para dezembro, a 
prefeitura trabalha para 
inaugurar o corredor no 
aniversário da capital, co-
memorado em outubro.

Lançada em 2015 e 
com previsão de 20 me-
ses de duração, a obra do 
BRT em Goiânia continua 
sem conclusão mesmo 
após seis anos. Durante 
este período, a constru-
ção do corredor de ôni-
bus foi interrompida e 
retomada várias vezes.

A ideia inicial do projeto 
era ligar as regiões norte e 
sul de Goiânia, mas ainda 
hoje é possível ver trechos 
de obras sem conclusão, 
causando transtornos à 
população. Entre os anos 
de 2017 e 2018 a obra fi-
cou parada por quase um 
ano, devido problemas de 
pagamento por parte da 
administração municipal. 
Com isso, o repasse do go-
verno federal destinado à 
obra foi bloqueado.

Prefeitura de Goiânia lança serviço 
inédito de entrega de árvores em casa

No mês de junho o Hos-
pital de Câncer Araújo Jor-
ge (HAJ) deve enfrentar um 
dos  maiores desafios dos 
últimos meses: aproveitar 
o Junho Vermelho e au-
mentar as ações para sen-
sibilizar a população sobre 
a importância da doação de 
sangue. Desde o começo da 
pandemia de Covid-19, o 
Banco de Sangue da unida-
de não enfrentava um perí-
odo tão complicado. 

A combinação da que-
da no fluxo de doadores e 
o aumento do número de 

cirurgias, o que, consequen-
temente, representa a uma 
maior necessidade de trans-
fusões, resultou na  critici-
dade no nível dos estoques, 
que é preocupante quando 
se trata dos bancos de san-
gue de hospitais oncológicos, 
como o HAJ. Isso porque di-
ferente dos tradicionais, as 
unidades não trabalham com 
os chamados períodos sazo-
nais. “Precisamos de sangue 
durante o ano inteiro porque 
durante 365 dias lutamos 
contra o câncer”, informa a 
biomédica e supervisora téc-

nica do Banco de Sangue do 
HAJ, Aline Fernanda. 

O último levantamento 
aponta que os estoques de 
sangue dos tipos B+, O+, O 
-, AB + , B – e AB – estavam 
particularmente baixos. O 
cenário fica mais alarman-
te quando se considera 
que das 160 pessoas atual-
mente internadas no HAJ, 
estima-se que 45 façam 
uso diário do sangue arma-
zenado no local. Apenas no 
Setor de Hematologia, 90% 
dos pacientes precisam, em 
algum momento, de trans-

fusão sanguínea.
A preocupação é que, 

no futuro, o HAJ necessite 
adotar medidas preventivas, 
como a suspensão temporá-
ria de cirurgias eletivas. “O 
principal risco deste cenário 
seria o comprometimento 
da assistência”, explica Aline.

Segurança
De acordo com a bio-

médica, os postos de cole-
ta estão seguindo todas as 
orientações sanitárias para 
garantir a segurança do do-
ador. Os atendimentos estão 

sendo realizados mediante 
agendamento, com uma 
distância segura entre os do-
adores e depois de uma tria-
gem ainda mais criteriosa. 

“Durante a entrevista 
que antecede a doação de 
sangue, avaliamos o es-
tado de saúde do doador, 
visando à proteção de sua 
saúde e da saúde do re-
ceptor. Desde os primeiros 
casos de Covid-19, estamos 
investigando também qual-
quer mínimo sintoma rela-
cionado ao novo coronaví-
rus”, informa Aline.

Hospital Araújo Jorge tem queda no fluxo de doação de sangue
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O governador Ronaldo 
Caiado, ao lado do 
ministro da Educa-

ção, Milton Ribeiro, e da ti-
tular da Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc), Fátima 
Gavioli, inaugurou, nesta se-
gunda-feira (31/05), o novo 
prédio do Colégio Estadual 
Guaraciaba Augusto da Sil-
va, em Barro Alto, a cerca 
de 230 de quilômetros de 
Goiânia. O valor destinado 
à conclusão da obra alcança 
R$ 2.986.364,71. A entrega 
ocorreu após parceria entre 
os governos estadual e fe-
deral. O Executivo de Goiás 
aplicou R$ 1.557.028,87 e a 
União, R$ 1.429.335,84.

“Eu governo em parceria. 
Senhores prefeitos e prefeitas, 
quero governar com todos 
vocês. Vamos juntar nossas 
forças, abraçar a causa”, disse 
o governador. “O presidente 
[Jair Bolsonaro] também está 
nos ajudando. Nós vamos 
formar uma outra geração de 
pessoas”, completou.

Caiado traçou um parale-
lo entre a situação de aban-
dono das unidades educa-
cionais antes de assumir a 
gestão do Estado e o cenário 
atual. “Todas as escolas esta-
duais estão sendo reforma-
das”, enfatizou ao exemplifi-
car a melhoria nas estruturas 
de banheiros, ginásios, cozi-
nhas e salas de aula.

Na escola de Barro, a obra 
foi concluída após cerca de 
sete anos paralisada. “Essa 

inauguração é de importância 
ímpar”, frisou. “É isso que faz 
mudar o Estado de Goiás, a 
atenção à educação. O alicer-
ce para melhorar a vida das 
pessoas é qualificar crianças e 
jovens para que tenham pro-
fissão digna, aumento da ren-
da familiar e protagonismo.”

“Governador Ronaldo 
Caiado, parabéns. Quando 
mando dinheiro para Goi-
ás, fico tranquilo, porque 
confio na sua gestão”, reco-
nheceu o ministro da Edu-
cação. “Quem dera as esco-
las do Brasil fossem nesse 
padrão. Não fica nada atrás 

de escolas particulares que 
vejo em São Paulo e em ou-
tros lugares”, pontuou.

“O objetivo não é sermos 
reeleitos, isso é consequ-
ência. O nosso chamado é 
para mudar a vida das pes-
soas. Não podemos aceitar 
essa política de achar que o 
cidadão serve ao governan-
te. Governador, deputado, 
prefeito, vereador, ministro 
e presidente da República 
existem para servir ao seu 
povo”, ressaltou o vice-go-
vernador Lincoln Tejota.

O novo prédio da escola 
começou a ser erguido em 

2008, mas os trabalhos fo-
ram paralisados em 2014. 
“Parou por quatro vezes, o 
que faz com que uma obra 
como esta chegue a custar 
quatro vezes mais do que se 
tivesse sido feita na época 
certa”, observou a secretá-
ria Gavioli. Retomada em 
outubro de 2020, já na ges-
tão de Caiado, a obra levou 
apenas sete meses para ser 
concluída. “Se os governos 
fossem sérios e entregas-
sem no tempo certo, sobra-
ria muito mais dinheiro para 
política social, para geração 
de emprego”, afirmou.

Durante o evento, tam-
bém, foi feita a entrega 
simbólica para as alunas 
Amanda Gomes, Rafaela Vi-
tória, Ana Clara Pereira, Joi-
ce Cardoso e Clara Rodrigues 
dos cartões referentes ao Kit 
Alimentação Escolar. Já fo-
ram quase R$ 2,2 milhões de 
investimentos no programa 
num prazo de cinco meses.

Padrão século XXI
A escola dispõe de 12 

salas de aula climatizadas, 
bloco administrativo com 
cinco salas, cozinha e refei-
tório, dois laboratórios (In-

formática e Ciências), biblio-
teca, quadra poliesportiva 
coberta, miniauditório, sala 
de Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), es-
tacionamento interno, pátio 
coberto e ampla área de 
convivência, que estimula a 
interação entre professores, 
servidores e alunos.

“Hoje, as obras da Seduc 
são entregues com 100% de 
lisura. Esse é o governo da 
Saúde, da Educação, das Es-
tradas e da Segurança. Goiás 
tem sorte de ter um governo 
completo em relação à po-
lítica pública”, completou a 
secretária da Educação.

O colégio, a partir de agora, 
vai permitir a expansão das va-
gas oferecidas pelo Estado, já 
que a unidade antiga possuía 
apenas seis salas de aula. Atu-
almente, 517 estudantes es-
tão matriculados, distribuídos 
em turmas do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental e nas três 
séries do ensino médio.

“Hoje, é realmente a rea-
lização de um sonho”, disse 
a coordenadora Regional 
de Educação de Goianésia, 
Gislene Maria da Fonseca 
Oliveira. Referindo-se aos 
alunos presentes, pontuou 
que os estudantes sofreram 
muito esses anos todos. 
“Nós, da Regional, vamos 
estar juntinhos com vocês, 
da equipe Guaraciaba, para 
fazer com que o resultado da 
escola seja agora mais positi-
vo do que é”, assegurou.

A Festa do Divino Pai 
Eterno será realizada de for-
ma virtual pelo segundo ano 
consecutivo. A apresenta-
ção oficial da Romaria 2021, 
organizada pelo Santuário 
Basílica do Divino Pai Eterno, 
de Trindade, foi feita nesta se-
gunda-feira (31/5). O tema da 
romaria deste ano é “Pai eter-
no, diante de vós, somos todos 
irmãos”. O objetivo é trazer 
a reflexão sobre a pandemia 
e as urgências humanas. O 
evento acontece entre os dias 
25 de junho e 4 de julho.

Com mais de 180 anos, a 
Romaria de Trindade é consi-
derada o maior evento religio-
so do Centro-Oeste, o segundo 
do Brasil e a maior Festa do 
mundo dedicada ao Divino Pai 
Eterno. Antes da pandemia, a 
cidade chegava a receber, anu-
almente, cerca de seis milhões 
de romeiros. Em 2019, última 
vez em que o evento foi reali-
zado nos moldes tradicionais, 
cerca de 3,2 milhões de pesso-

as passaram por Trindade, nos 
10 dias de festividades.

De acordo com o prefeito 
de Trindade, Marden Júnior 
(Patriota), serão adotadas 
uma série de medidas na 
cidade para evitar a aglo-
meração nos dias da festa, 
que será de forma virtual. 
“Faremos seis barreiras sani-
tárias e educativas. Teremos 

testagem em massa aberta à 
população e drive-thru tam-
bém. Teremos ainda pontos 
de atendimento”, disse.

O governador Ronaldo 
Caiado participou da coleti-
va e ressaltou a importância 
do respeito aos protocolos. 
“Nós sabemos o quanto esse 
evento é importante, mas é 
preciso respeitar e também 

não colocar vidas em ris-
co. Ainda estamos em uma 
pandemia que não sabemos 
controlá-la”, destacou.

Reitor do Santuário Ba-
sílica, o padre João Paulo 
Santos confirmou que será 
montada uma estrutura aos 
pés da imagem do Divino 
Pai Eterno para que os fiéis 
tenham acesso e realizem 

seus atos individuais de de-
voção sem provocar aglome-
rações. As missas e novenas 
terão programação divulga-
da em breve. Algumas serão 
transmitidas por meio das 
redes sociais, bem como 
outros meios de comunica-
ção, como a TV Pai Eterno, 
a Rede Vida, a TV Aparecida, 
a Rádio Difusora AM, a Rede 
Vale FM de rádios e a Rádio 
Comunitária Trindade FM. A 
tradicional Missa Sertaneja 
não será realizada em 2021.

“Virtual não pode ser 
entendido como oposto ao 
real. Se trata de uma moda-
lidade diferente, mas deseja, 
de modo real, permitir às 
pessoas uma experiência de 
fé junto ao Divino Pai Eter-
no”, afirmou padre João Pau-
lo Santos. “O tema deste ano 
é uma proclamação de espe-
rança: Pai Eterno, diante de 
vós, somos todos irmãos”, 
informou. “Sabemos da pro-
porção da Romaria e não 

podemos incentivar nenhum 
evento que favoreça aglo-
meração e a propagação da 
Covid-19”, alertou. “Nossa 
saudade em não podermos 
nos reunir está em solida-
riedade com a dor de tantas 
famílias enlutadas, de pesso-
as enfermas e ao cansaço de 
profissionais de saúde que 
fazem um esforço quase so-
brenatural no enfrentamen-
to à pandemia”, concluiu.

O pároco de Trindade, 
João Bosco de Deus, pediu 
para que todos participem 
da festividade em casa. “Pes-
soas, carreiros, muladeiros, 
tropas que tradicionalmen-
te, há 30, 40, 50 anos, não 
faltam um ano sequer: fica-
mos comovidos, mas a vida 
vem em primeiro lugar”, 
ponderou. “Permaneçam 
em casa. Permaneçam com 
suas famílias. É o momento 
de transformar nossas casas 
neste grande local de ora-
ção”, conclamou.

Reprodução

Tradicional Festa do Divino Pai Eterno será realizada virtualmente este ano

Com presença do ministro da Educação, escola 
Padrão Século XXI é inaugurada em Barro Alto
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O Brasil perdeu, em 
2020, cerca de R$ 
287 bilhões para o 

mercado ilegal, segundo um 
levantamento do Fórum Na-
cional Contra a Pirataria e Ile-
galidade (FNCP). O valor é a 
soma das perdas registradas 
por 15 setores industriais e a 
estimativa dos impostos que 
deixaram de ser arrecadados. 

Entre esses produtos, es-
tão roupas, perfumes, remé-
dios, plataformas de strea-
ming, TV a cabo, e até carros 
de luxo falsificados. Quando 
o assunto é pirataria, não há 
limite para os criminosos.  

O estudo mostra que, du-
rante o ano passado, mais de 
2,6 bilhões de produtos fal-
sos foram apreendidos em 
todo o país. Desses, 1,8 mi-
lhão veio de São Paulo, mas 
esse número foi atípico, por 
conta da pandemia do coro-
navírus, que reduziu a circu-
lação de pessoas nas ruas.

Antes da crise, em 2019, 
a Polícia Civil do estado ha-
via aprendido mais de 7,6 
milhões de produtos falsifica-
dos. Agora, em 2021, com o 

início da retomada da econo-
mia, a quantidade de produ-
tos piratas no mercado voltou 
a crescer com força.  Apenas 
no primeiro trimestre do ano, 
foram 2 milhões de mercado-
rias falsas apreendidas. Mais 
do que o ano inteiro de 2020.

“Há uma aceitação da so-
ciedade. As pessoas querem 
comprar produtos com o 
preço mais baixo e elas não 
se questionam sobre o valor 

ético dessa compra. Por trás 
de um produto muito barato, 
tem fraude, tem contraban-
do, tem pirataria, tem algo 
errado”, diz Edson Vismona, 
presidente do FNCP.

A punição para os respon-
sáveis por esse tipo de crime 
costuma ser branda. “A maio-
ria desses crimes é de menor 
potencial ofensivo, ou seja, os 
criminosos não recebem dois 
anos e, por isso, acabam ten-

do o benefício da lei 9.099, 
que não traz a possibilidade 
de prisão em flagrante. Esses 
indivíduos que acabam res-
pondendo em liberdade” , diz 
Wagner Carrasco, delegado 
da 1ª delegacia de polícia de 
investigações de propriedade 
material do DEIC.

A pena pode ser pequena, 
mas os prejuízos com a pira-
taria são enormes. “Dinheiro 
que não está sendo arreca-

dado e poderia ser revertido, 
com certeza, em benefícios 
para saúde, segurança pública 
e nós estamos jogando fora. 
Ou melhor, estamos jogando 
na mãos dos criminosos”, diz 
Vismona, do FNCP. 

A prática também aca-
ba prejudicando o amadu-
recimento de produtores 
nacionais. “Temos algumas 
marcas nacionais já desen-
volvidas, mas teríamos mui-

to mais, caso o consumidor 
colaborasse no sentido de 
procurar comprar produtos 
originais somente”, diz Alan 
Towersey - auditor-fiscal da 
Receita Federal.

Barato sai caro
Segundo autoridades, 

o crime segue crescendo, 
porque existe demanda. 
Consumidores que buscam 
algo mais em conta. O que 
essas pessoas não levam 
em consideração é que nes-
te caso, o barato sai caro. E 
atrapalha muito o cresci-
mento econômico e a gera-
ção de emprego no país. 

“Principalmente quando 
a economia não está bem e 
o setor industrial, que po-
deria ficar versátil e atender 
outros mercados, não con-
segue, porque tem produ-
tos paralelos no mercado 
que não deixam ele também 
participar daquele item, por 
exemplo. Eles acabam inter-
ferindo numa fatia grande aí 
para indústria”, diz Perci Toti-
ni Filho, dono de uma fábrica 
de brinquedos há nove anos.

Divulgação

Pirataria: prejuízo do Brasil com comércio 
ilegal ultrapassa a casa dos R$ 280 bilhões

Na manhã desta segunda-
-feira (31), a Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) confirmou atra-
vés das redes sociais que a 
Copa América de 2021 será 
sediada pelo Brasil. O acor-
do foi firmado depois que 
a Argentina, através de um 
comunicado do Ministro do 
Interior daquele país, Wado 
de Pedro, confirmar que não 
teria condições de sediar o 
torneio pela piora da pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19). Com aproxima-

damente 45 milhões de ha-
bitantes, a Argentina já re-
gistrou mais de 3,6 milhões 
de casos da doença e 76 mil 
mortes causadas pelo vírus.

“A Copa América de 2021 
será disputada no Brasil. As 
datas de início e finalização 
do torneio estão confirma-
das. As sedes e a tabela serão 
informadas pela Conmebol 
nas próximas horas”, disse 
a Confederação Sul-Ame-
ricana de Futebol em sua 
conta no Twitter. Também 
pela rede social, o presi-

dente da entidade, Alejan-
dro Domínguez, agradeceu 
ao presidente Jair Bolso-
naro e à CBF por “sediar o 
torneio de seleções mais 
antigo do mundo”.

A Copa América ocor-
rerá entre os dias 13 de 
junho e 10 de julho, com a 
participação de 10 seleções 
divididas em dois grupos. 
Argentina, Bolívia, Chile, 
Paraguai e Uruguai estão 
no Grupo A. Brasil, Colôm-
bia, Equador, Peru e Vene-
zuela formam o Grupo B.

Além da Argentina, a pre-
visão inicial da Conmebol era 
fazer o torneio também na 
Colômbia, que tinha desistido 
anteriormente pela grave crise 
social que tomou conta do país.

De acordo com a Conme-
bol, a premiação para o cam-
peão da Copa América será 
de US$ 10 milhões (cerca de 
R$ 57 milhões). E cada se-
leção participante receberá 
US$ 4 milhões (quase R$ 23 
milhões). Em 2019, o Brasil, 
que foi o campeão, faturou 
US$ 7,5 milhões.

Em meio à pandemia, Conmebol confirma Brasil como sede da Copa América



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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
1 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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656

JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777

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

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

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 China anunciou nes-
ta segunda-feira, 31, 
que passará a permitir 

que cada casal tenha até três 
filhos, alterando a política 
vigente que limita a duas cri-
anças por família. A legislação 
foi aprovada durante reunião 
do Politburo, conduzida pelo 
presidente Xi Jinping, segundo 
a agência de notícias Xinhua.

A decisão acontece pou-
cas semanas após a divul-
gação dos resultados último 
censo no país, que demon-
strou uma expressiva queda 
da taxa de natalidade no país 
mais populosos do mundo. 
”Em resposta ao envelheci-
mento da população (...) os 
casais serão autorizadas a 
ter três filhos”, informou a 
agência estatal, ao destacar 
as conclusões da reunião.

No início de maio, os re-
sultados do censo realizado 
em 2020 revelaram um envel-
hecimento mais rápido que o 
esperado da população chine-
sa. No ano passado, marcado 
pela pandemia de covid-19, 
o número de nascimentos no 
país caiu a 12 milhões, con-
tra 14,65 milhões em 2019. 
A taxa de natalidade em 2019 
(10,48 por 1.000) já estava no 
menor nível desde a fundação 
da China comunista em 1949.

Em 2016, a China aban-
donou sua política do filho 
único depois de décadas - in-
icialmente imposta para frear 
uma explosão populacional - 
ampliando o número de filhos 
para dois por família. Mas a 
medida não foi suficiente para 
estimular a taxa de natalida-
de, em queda livre por vários 
motivos, incluindo a redução 
dos casamentos, o aumento 
do custo da moradia e da edu-
cação e, também, a decisão 
das mulheres de adiar os plan-
os de gravidez para privilegiar 
a carreira profissional.

No outro extremo da 
pirâmide, a China tinha mais 
de 264 milhões de pessoas 
com mais 60 anos em 2020. 
O grupo de pessoas com 
mais de 60 anos constitui 
agora 18,7% do total da po-
pulação, um aumento de 
5,44 pontos percentuais.

Do outro lado, a popu-
lação em idade ativa (15 a 
59 anos) representa 63,35% 
do total, uma queda de 6,79 
pontos na comparação com 
a década anterior. Em março, 
o Parlamento aprovou um 
plano para aumentar gradu-
almente a idade de aposen-
tadoria durante os próximos 
cinco anos, o que desagradou 
grande parte da população.

Reprodução

Contra envelhecimento da população, 
China autoriza casais a terem até três filhos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
1 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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656

JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777

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

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

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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Um dos maiores nomes 
da música popular brasilei-
ra entra na rede social que 
mais tem colaborado para 
difundir a música nacional: 
o TikTok. O mais novo inte-
grante e garoto-propagan-
da da plataforma é Djavan.

O momento da entrada 
do artista no TikTok não 
foi escolhido por acaso: no 
aniversário de 25 anos do 
álbum Malásia, de 1996, 
Djavan terá seu perfil oficial 
na plataforma e dará início 
a uma ação especial, focada 
na canção Nem Um Dia.

A campanha #Lendo-
ComDjavan será exclusiva 
com o TikTok e terá início no 
dia 31 de maio, com duração 

de uma semana. Neste perí-
odo, haverá um desafio con-
vidando os criadores de con-
teúdo do aplicativo para que 
postem, ao som da música, 
um vídeo criativo, positivo 
e autêntico com sua leitura 
do momento ou de um livro 
marcante que tenha lido.

“Fico feliz de entrar no 
TikTok, mais uma platafor-
ma de conexão com meus 
fãs. Ao longo da minha 
carreira, testemunhei as 
mudanças das tecnologias 
e dos meios de comunica-
ção. Mas, uma coisa não 
muda nunca: o poder da 
música em nos emocio-
nar! Agora teremos djafãs 
tiktokers!”, finaliza Djavan.

Dom é a nova série 
brasileira original do 
Amazon Prime Video 

que chega à plataforma dia 
4 de junho e já está geran-
do bastante expectativa do 
público nas redes sociais. A 
história protagonizada por 
Gabriel Leone acompanha 
Pedro Dom, um rapaz per-
tencente à classe média que 
se tornou usuário de drogas 
bem cedo e acabou virando 
o líder de uma quadrilha de-
dicada a assaltar edifícios de 
luxo no Rio de Janeiro.

Além de Leone, a sé-
rie também conta com um 
elenco formado por nomes 
como Flávio Tolezani, Ra-
quel Villar, Isabella Santoni, 
Ramon Francisco, Laila Ga-
rin, Mariana Cerrone e Di-
gão Ribeiro. O que dá ainda 
mais emoção à produção e 
gera curiosidade em volta 
da trama é que o enredo de 
DOM é inspirado em uma 
história real que dominou 
os tablóides brasileiros nos 
anos 2000. Caso ainda não 
conheça, continue por aqui!

Quem foi Pedro?
Nascido em 1981, Pedro 

Machado Lomba Neto tor-
nou-se um dos nomes mais 
temidos no Rio de Janeiro no 
início dos anos 2000. Filho de 
um ex-policial, Pedro Dom 
começou a usar drogas aos 
nove anos de idade e pas-
sou a andar e conviver com 
outras crianças dependentes 
pelas ruas de Copacabana.

Aos 12 anos, ele começou 
a roubar para sustentar o vício, 
furtando itens da mãe dentro 

da casa em que vivia com ela e 
mais duas irmãs. Nessa época, 
os pais descobriram e iniciaram 
uma série de tentativas frustra-
das de fazê-lo se livrar do vício 
— até mesmo venderam um 
apartamento para financiar 
tratamentos médicos e propi-
nas para a polícia, visando evi-
tar que ele fosse preso.

No entanto, a sentença era 
inevitável e Pedro Dom foi de-
tido por porte ilegal de armas 
em 2001, após passar por 14 
internações em clínicas de re-

abilitação. Porém, devido ao 
laudo médico emitido pelo 
Hospital Psiquiátrico Heitor 
Carrilho, que alegava depen-
dência química, ele foi liberado 
pelo juiz e a decisão foi revoga-
da novamente quando a mãe 
do rapaz implorou de joelhos 
pela prisão dele em um hos-
pital penitenciário. A intenção 
de seu pedido era mantê-lo 
longe das ruas e, consequen-
temente, distante dos pontos 
de venda de drogas. Mas não 
foi bem assim que aconteceu.

Dom: Conheça a história real que 
inspirou a nova série brasileira

Djavan vira garoto-propa-
ganda do TikTok no Brasil


