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O brasileiro chegou ao menor índice de felicidade média em 15 anos, desde que o número começou a ser medido, em 2006. A conclusão é da 
pesquisa Bem-Estar Trabalhista, Felicidade e Pandemia, divulgada pela FGV Social, centro de políticas sociais da Fundação Getúlio Vargas.

DIÁRIO DO ESTADO
Índice de felicidade média do brasileiro 
cai ao menor nível em 15 anos em 2020

Witzel reforça pedi-
do de depoimento 
em segredo e sai de 
CPI por ofensas  p4 p7

Pandemia, tufões e inundações agrava-
ram crise alimentar na Coreia do Norte
O líder Kim Jong-un admitiu que o país enfrenta uma ”situação alimentar críti-
ca”. A Coreia do Norte, cuja economia sofre com os reflexos de várias sanções 
impostas há muito tempo é atingida por uma grave escassez de alimentos.

p4

 Se você já passou pela Avenida Goiás, é bem provável que em algum 
momento tenha se deparado com a imponente Torre do Relógio ali 
presente. O monumento, que é considerado um de nossos principais 
pontos turísticos, é também um dos mais conhecidos patrimônios em 
art déco da capital.

Símbolo do art déco em 
Goiânia, Torre do Relógio 
volta a funcionar  p2

p8
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Se você já passou pela 
Avenida Goiás, é bem 
provável que em algum 

momento tenha se depara-
do com a imponente Torre 
do Relógio ali presente. O 
monumento, que é conside-
rado um de nossos principais 
pontos turísticos, é também 
um dos mais conhecidos 
patrimônios em art déco da 
capital – estilo de origem 
francesa, marcado por suas 
formas geométricas, linhas 
verticais e volumes, utilizado 
como base para o planeja-
mento de Goiânia.

Tombado pelo Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), a 
estrutura passou por obras 
de restauração e voltou a 
funcionar na noite da última 
terça-feira (15), em uma ce-
rimônia acompanhada pelo 
prefeito Rogério Cruz e pelo 
governador de Goiás, Ronal-
do Caiado, além da presiden-
te do Iphan, Larissa Peixoto, 
e outras autoridades.

A restauração foi coor-
denada pelo instituto e re-
cebeu recursos da Caixa de 
Assistência dos Advogados 
de Goiás (Casag), que agora 
também passa a ser respon-
sável por manter o patrimô-
nio. Isso só foi possível gra-
ças a uma parceria firmada 
com a Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria de 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação (Seplanh), dentro do 
Programa Adote Uma Praça, 
que também contempla a 
manutenção do famoso Co-

reto da Praça Cívica.
Segundo o prefeito de 

Goiânia: “é uma grande ale-
gria ver o nosso relógio da 
Avenida Goiás funcionando 
novamente. É um monu-
mento belíssimo, de 16 me-
tros de altura, que passou 
por obras de restauração 
e agora é possível ver as 
horas e ouvir as badaladas 
desse relógio que faz parte 
da nossa história“, declarou 
durante a cerimônia.

A parceria pelo Programa 
Adote Uma Praça, visa ainda 

realizar melhorias em diver-
sos espaços públicos, no que 
tange iluminação, limpeza 
e segurança de espaços, in-
centivo à instalação e manu-
tenção de mobiliários urba-
nos e muito mais.

Agora, a população da ca-
pital poderá voltar a apreciar 
a Torre do Relógio, que volta 
a informar as horas, e ainda 
marca a região por suas bada-
ladas, que já deixavam sauda-
des para quem passa por ali.

A Torre do Relógio, locali-
zada na Avenida Goiás, pró-

ximo à Praça Cívica, é um dos 
monumentos em art déco 
mais conhecidos de Goiânia. 
Sua construção teve início na 
década de 1940, sendo inau-
gurada junto a outros equi-
pamentos artísticos na re-
gião central da cidade, em 5 
de julho de 1942, durante o 
Batismo Cultural de Goiânia.

Segundo informações do 
Iphan, o monumento foi pro-
jetado pelos engenheiros res-
ponsáveis pela construção da 
então nova capital, represen-
tando um marco de moderni-

dade e progresso, inspirado 
pelo estilo arquitetônico.

Com seus 16 metros de 
altura, a Torre do Relógio 
integra o conjunto urbano 
da capital, tombado pelo 
Iphan em 2003, que inclui 
22 edifícios e monumentos 
públicos, em sua maioria, 
localizados no centro da 
cidade e também na região 
de Campinas. Vale destacar 
ainda que, de acordo com 
o Iphan, Goiânia concentra 
o segundo maior acervo de 
art déco do mundo.

Reprodução

A primeira audiência 
pública para a elabora-
ção do Plano Municipal 
de Coleta Seletiva de 
Goiânia ocorrerá nes-
ta quinta-feira (17/6). O 
evento promovido pela 
prefeitura será virtual, a 
partir das 15h. O plano 
está sendo desenvolvido 
em parceria com a Com-
panhia de Urbanização 
de Goiânia (Comurg) e 
o Ministério Público de 
Goiás (MP-GO), com pre-
visão de atualização a 
cada quatro anos.

Segundo o presidente 
da Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma), 
Luan Alves, o plano discu-
te aspectos fundamentais 
da gestão de resíduos só-
lidos recicláveis no muni-
cípio. “É por meio deste 
documento que fixamos 
metas para o desvio de 
resíduos do Aterro Sani-
tário, definimos os apor-
tes a serem investidos 
na área e as diretrizes do 
Programa Goiânia Coleta 
Seletiva”, disse o presi-
dente da agência.

“O documento deve 
ter foco na redução do 
volume de resíduos que 
são encaminhados ao 
Aterro e na ampliação do 
suporte oferecido pela 
Prefeitura às cooperati-
vas de catadores”, desta-
cou Luan Alves.

Para a gerente de Po-
líticas de Manejo de Re-
síduos Sólidos da Amma, 
Ana Paula Assis, a cidade 
precisa melhorar os per-
centuais de disposição 
ambientalmente adequa-
da dos resíduos. “Nós 
vamos buscar metas factí-
veis para que Goiânia pos-
sa aumentar a vida útil do 
Aterro Sanitário, seja por 
meio de uma maior cap-
tação de resíduos sólidos 
recicláveis ou por meio do 
tratamento de resíduos 
orgânicos e úmidos, o que 
não é feito hoje e é uma 
inovação que o plano 
deve trazer”, afirmou.

Símbolo do art déco em Goiânia, 
Torre do Relógio volta a funcionar

Goiânia retoma nesta 
quinta-feira (17) vacinação 
das gestantes sem comor-
bidades. A ação ocorrerá na 
Área-I da PUC Goiás, das 8h 
da manhã às 16h. Segundo 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), ao se vacinar, 
a grávida precisa apresentar 
um documento que com-
prove a gestação, além do 
comprovante de endereço 
de Goiânia. Não há necessi-
dade de agendamento.

A retomada da vacina-

ção das gestantes, sem 
comorbidades, se dá após 
reunião do Centro de Ope-
rações de Emergências 
(COE) estadual ocorrida nes-
ta quarta-feira (16), um mês 
depois da decisão do Minis-
tério da Saúde de paralisar 
a imunização do grupo. A 
Comissão de Intergestores 
Bipartite (CIB), que reúne 
representantes da saúde 
de todos os municípios e do 
Estado, também publicou 
resolução liberando a vaci-

nação para gestantes com 
doses da Pfizer e Coronavac.

“Somente este ano, 12 
gestantes foram a óbito 
devido a Covid-19, ou seja, 
não há dúvidas de que elas 
precisam dessa proteção”, 
ressalta a diretora da Vigi-
lância Epidemiológica, da 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia, Grécia 
Pessoni. Segundo ela, es-
tudos demonstram que a 
vacina também oferece a 
possibilidade destas grávi-

das transferirem anticorpos 
para seus filhos. “Portanto 
só temos a comemorar com 
essa retomada”, ressalta.

Vacinação 52 anos
Nesta quinta-feira (17) 

as equipes da SMS de Goi-
ânia continuam aplicando 
a primeira dose no público 
geral com 52 anos ou mais, 
no Shopping Passeio das 
Águas, das 8h da manhã às 
15h, sem necessidade de 
agendamento. Já as pesso-

as com comorbidades e de-
ficiências, trabalhadores da 
saúde e da educação do en-
sino infantil, fundamental e 
médio, serão atendidas em 
nove unidades de saúde, 
das 9h da manhã às 16h, 
por meio do agendamen-
to no aplicativo Prefeitura 
24 horas. Ao todo foram 
disponibilizadas menos 
de 4 mil doses de vacinas, 
que é o estoque restante 
existente em Goiânia para 
a primeira dose.

Goiânia retoma vacinação de gestantes sem comorbidades
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O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, 
vistoriou  a reforma 

e ampliação da Praça de Es-
portes do Setor Pedro Ludo-
vico, na região Sul de Goiâ-
nia. “Estamos reiniciando e 
vamos concluí-la. Esse é um 
compromisso que tenho, nas 
ordens que determino em 
meu governo”, garantiu.

No novo projeto, que está 
em andamento, o complexo 
ganhará estrutura para mais 
modalidades esportivas, a 
partir do investimento de 
R$ 6,5 milhões. “A gente vai 
conseguir concluir em março 
do ano que vem”, assegu-
rou o presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), Pedro 
Sales.

“É um ponto positivo para 
Goiânia”, disse Caiado. “Os 
jovens, as crianças, os ido-
sos terão oportunidade de 
ter um local sério, tranqui-
lo, com todas as condições, 
professores e instrutores 
capacitados para orientar na 
prática esportiva, com aulas 
de ginástica e todo tipo de 
atividades”, destacou. O es-
paço “resgata autoestima, 
motiva moradores e devolve 
aos goianienses a dignidade 
que merecem”, pontuou.

A reforma da praça espor-
tiva foi anunciada em 2014, 
mas paralisada, pouco tem-
po depois, com menos de 
24% dos serviços executados. 
“Nunca teve um projeto, ne-
nhuma previsão orçamentá-
ria”, criticou o governador. 
“Era feita em período de 
campanhas eleitorais e de-
pois tudo era largado. Isso fez 
com que a obra fique mais 
cara ainda, porque muita coi-
sa deteriora e não pode ser 
mais utilizada”, observou.

A retomada dos serviços 
ocorreu na atual gestão, em 
julho do ano passado, por 
meio da Goinfra. “Será um 
espaço de convivência, des-
porto, desenvolvimento da 
saúde e lazer para nossos 
jovens e idosos, tão necessá-
rios hoje nos grandes centros 
urbanos”, pontuou o presi-
dente do órgão, Pedro Sales.

Ao aprofundar os estudos 
sobre a obra para sua res-
pectiva retomada, foi verifi-
cada uma série de falhas téc-

nicas, informou Pedro Sales. 
“A obra foi licitada, no pas-
sado, basicamente com um 
croqui, não era um projeto de 
fato”, comentou. “Isso gerou 
uma série de entraves para o 
andamento dos trabalhos, à 
medida que avançavam”, dis-
se. “Pela primeira vez, temos 
um projeto completo, amplia-
do e consensuado em seu as-
pecto financeiro”, destacou. 
“Atualizamos preços de in-
sumos necessários e amplia-
mos um pouco a concepção 

do projeto, para que tivesse 
economicidade”, completou 
o presidente da Goinfra.

Titular da Secretaria de 
Esporte e Lazer (Seel), Hen-
derson Rodrigues salientou 
que é importante trazer o ser 
humano para o desenvolvi-
mento do esporte. “Minimi-
za custos para o Estado, do 
ponto de vista da saúde, das 
drogas e [promove] conví-
vio social, aquilo que é mais 
importante dentro da práti-
ca esportiva”, argumentou. 

“Vamos trazer várias pesso-
as do município, que parti-
ciparam de competições do 
passado, com conhecimen-
to das práticas desportivas, 
para desenvolver as ativida-
des”. Com mais de 50 anos 
de história, a Praça de Espor-
tes do Setor Pedro Ludovico 
tem grande importância so-
cial para os bairros da região 
Sul de Goiânia.

 
Estrutura

A Praça de Esportes pos-
sui duas quadras poliespor-
tivas, quadra de futebol de 
salão, vestiários, campo de 
futebol, pista de atletismo 
e duas piscinas. O local ga-
nhará duas quadras de areia, 
pista de salto em distância e 
academia ao ar livre, além de 
calçadas, pavimentação do 
estacionamento, paisagismo, 
reconstrução dos muros e 
instalação de grade metálica.

A Goinfra também segui-
rá as normas de promoção 
à acessibilidade de pessoas 
com deficiência. Para tanto, 
em toda a estrutura serão 
instaladas rampas com incli-
nações adequadas para os 
espaços de práticas espor-
tivas, inclusive às piscinas, 
além de acessos facilitados 
aos vestiários e banheiros.

Deflagrada pela Polícia 
Civil de Goiás, a Operação 
Patrocínio Infiel investiga 
advogados goianos suspei-
tos de envolvimento com 
uma facção criminosa. Os 
advogados, segundo as in-
vestigações, iniciadas ain-
da em 2019, teriam parti-
cipação em esquemas de 
tráfico de drogas, princi-

palmente de cocaína. 
 Nesta quarta-feira (16/6), 

foram mobilizados 155 poli-
ciais civis para o cumprimen-
to de 72 mandados judiciais, 
sendo 39 de busca e apre-
ensão e 33 de prisão. Oito 
mandados de buscas foram 
cumpridos em endereços 
vinculados aos juristas sus-
peitos de integrar a orga-

nização criminosa e, até o 
momento, duas advogadas 
foram presas durante a ope-
ração. Os nomes dos investi-
gados não foram divulgados.

Além das buscas e pri-
sões, também foram blo-
queados quase R$ 50 mi-
lhões em contas bancárias 
movimentadas pelos in-
vestigados, bem como sete 

imóveis e dois veículos, sen-
do um deles blindado.

 
Esquema

Segundo a Polícia Civil, 
os advogados investigados 
atuam em presídios goianos 
como “verdadeiros com-
parsas de seus clientes, se 
aproveitando do acesso que 
têm aos detentos para levar 

e trazer mensagens sobre 
tráfico de drogas e venda 
de armas”. As informações 
repassadas pelos advogados 
tratam, segundo as inves-
tigações, sobre ataques a 
membros de facções rivais.

Ainda de acordo com a 
Polícia Civil, foi identifica-
da também uma rede de 
lavagem de dinheiro usada 

para movimentar o recurso 
do tráfico de drogas e de 
outros crimes. 

“Essa rede é composta 
por contas de pessoas físi-
cas, de empresas regulares 
e de empresas de fachada, e 
movimentou mais de R$ 150 
milhões de 2017 a 2020, em 
sua maioria de origem ilíci-
ta”, informou a Polícia Civil.

Reprodução

Polícia de Goiás investiga advogados suspeitos de envolvimento com facção

Caiado garante conclusão da Praça de Esportes do 
Setor Pedro Ludovico durante vistoria da reforma
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O governador cassado 
do Rio Wilson Witzel 
afirmou que espe-

ra ser chamado novamente 
pela CPI da Covid para pres-
tar um outro depoimento, 
desta vez sob segredo de 
Justiça. Em entrevista após 
sua participação na comis-
são, o ex-governador voltou 
a dizer que pretende cola-
borar para a CPI investigar 
quem estaria “por trás” de 
seu processo de impeach-
ment, assim como apurar a 
“perseguição” sofrida por 
governadores que não estão 
alinhados ao “negacionis-
mo” do governo Bolsonaro 
na pandemia.

“Pedi à CPI uma sessão 
sob segredo de justiça para 
que a gente possa apro-
fundar os fatos que envol-
vem aqueles que estão por 
trás do meu impeachment, 
quem o patrocinou financei-
ramente, politicamente de 
forma ilícita. Aguardo agora 
mais um convite para que eu 
possa colaborar com a CPI 
e avançar nas investigações 
sobre esses fatos que estão 
causando toda essa perse-
guição aos governadores 
que não estão alinhados ao 
negacionismo do governo fe-

deral”, disse ele a jornalistas, 
citando a necessidade de sigi-
lo em razão de eventuais me-
didas cautelares, como busca 
e apreensão, que possam vir 
a ser tomadas pela CPI.

Witzel encerrou seu de-
poimento à comissão nesta 
quarta-feira (16) antes do 
previsto, amparado pela de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que o deso-
brigou de comparecer à CPI. 
O ex-governador justificou 

a saída em razão da forma 
como começou a ser tratado 
por senadores mais alinha-
dos ao governo Bolsonaro. 
“Na medida em que come-
çam a ter ofensas, da forma 
como o senador se dirigiu a 
mim, de forma ofensiva, le-
viana, até mesmo chula, infe-
lizmente não posso continuar 
dessa forma, estou aqui para 
ser respeitado e respeitar”, 
disse ele. A oitiva foi finaliza-
da após Witzel responder as 

perguntas do senador Jorgi-
nho Mello (PL-SC) e enquan-
to o senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) elaborava os 
questionamentos.

“Até o momento em que 
estavam conduzindo a sessão 
de forma civilizada, eu con-
tinuei. A partir do momento 
que se tornou sessão de xin-
gamentos, eu entendi, e os 
advogados também enten-
deram, que seria melhor en-
cerrar, porque tudo que tinha 

que ser falado já foi falado, e 
daqui para frente as afirma-
ções ofensivas são desneces-
sárias”, afirmou Witzel, que 
bateu boca durante o depoi-
mento com o senador Flavio 
Bolsonaro (Patriota).

Witzel encerrou seu de-
poimento à comissão nesta 
quarta-feira (16) antes do 
previsto, amparado pela de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que o deso-
brigou de comparecer à CPI. 

O ex-governador justificou 
a saída em razão da forma 
como começou a ser tratado 
por senadores mais alinha-
dos ao governo Bolsonaro. 
“Na medida em que come-
çam a ter ofensas, da forma 
como o senador se dirigiu 
a mim, de forma ofensiva, 
leviana, até mesmo chula, 
infelizmente não posso con-
tinuar dessa forma, estou 
aqui para ser respeitado e 
respeitar”, disse ele. A oitiva 
foi finalizada após Witzel res-
ponder as perguntas do sena-
dor Jorginho Mello (PL-SC) e 
enquanto o senador Eduardo 
Girão (Podemos-CE) elabora-
va os questionamentos.

“Até o momento em que 
estavam conduzindo a ses-
são de forma civilizada, eu 
continuei. A partir do mo-
mento que se tornou ses-
são de xingamentos, eu 
entendi, e os advogados 
também entenderam, que 
seria melhor encerrar, por-
que tudo que tinha que ser 
falado já foi falado, e daqui 
para frente as afirmações 
ofensivas são desnecessá-
rias”, afirmou Witzel, que 
bateu boca durante o de-
poimento com o senador 
Flavio Bolsonaro (Patriota).

Divulgação

Witzel reforça pedido de depoimento 
em segredo e que saiu de CPI por ofensas

Com a pandemia, o brasi-
leiro chegou ao menor índi-
ce de felicidade média em 15 
anos, desde que o número 
começou a ser medido, em 
2006. A conclusão é da pes-
quisa Bem-Estar Trabalhista, 
Felicidade e Pandemia, di-
vulgada nesta segunda-feira 
(14) pela FGV Social, centro 
de políticas sociais da Funda-
ção Getúlio Vargas.

A felicidade média do bra-
sileiro, numa escala de um a 

dez, chegou a 6,1 — 0,4 pon-
to menor do que a registrada 
no ano anterior. O dado é ob-
tido a partir de uma avaliação 
dos entrevistados da satisfa-
ção com a própria vida.

A queda foi maior do que 
a média registrada em 40 
países, que vão da China ao 
Zimbábue, segundo dados 
da Gallup World Poll analisa-
dos pela FGV. No restante do 
mundo, o índice foi de 6,02 
a 6,04, ou seja, permaneceu 

relativamente estável.
Essa perda de felicidade, 

porém, não é uniforme e 
foi sentida de maneira mais 
forte pela população mais 
pobre do país. Entre os 40% 
mais pobres, a queda foi de 
0,8 ponto; enquanto, entre 
os 20% mais ricos, houve li-
geira alta, de 0,1 ponto.

Bem-estar social
A pesquisa também 

mostra que a desigualdade, 

medida pelo índice de Gini, 
bateu recorde no primeiro 
trimestre de 2021, chegando 
a 0,674. A escala, que leva 
em conta uma série de fa-
tores, vai de 0 a 1 — quanto 
mais próximo do zero, me-
nos desigual.

Para comparação, o re-
corde anterior, observado no 
primeiro trimestre de 2020, 
era de 0,642. “A literatura 
considera este movimento 
um grande salto de desigual-

dade”, observa o texto.
A renda média também 

foi do maior ao menor nível 
da série histórica. De janei-
ro a março de 2020, a renda 
média bateu recorde, com 
R$ 1.122. Em menos de um 
ano, caiu 11,3% e atingiu o 
menor ponto, de R$ 995. 
Essa é a primeira vez que fica 
abaixo de R$ 1 mil mensais.

Os mais pobres do Brasil 
perderam quase o dobro da 
renda da média dos brasilei-

ros durante um ano de pan-
demia do novo coronavírus. 
Enquanto a população média 
viu uma queda de 10,89%, os 
mais vulneráveis caíram qua-
se o dobro, tendo uma redu-
ção de 20,81% em sua renda.

O autor do estudo e dire-
tor do FGV Social, Marcelo 
Neri, diz que as medidas ob-
jetivas e subjetivas do bem-
-estar social caminham rela-
tivamente juntos em todos 
os momentos da década.

Felicidade média do brasileiro cai ao menor nível em 15 anos ano passado



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 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649

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 que 
pneus novos R$43. what-
sapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp: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

Veículos
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-------------------------------
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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
mínio, porcelanato 80x80, 
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.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
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
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, 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
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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O líder norte-coreano 
Kim Jong-un admitiu 
que o país enfren-

ta uma ”situação alimentar 
crítica”, informou a mídia 
estatal. A Coreia do Norte, 
cuja economia sofre com os 
reflexos de várias sanções 
impostas em resposta aos 
seus programas militares 
contestados pela comunida-
de internacional, há muito 
tempo é atingida por uma 
grave escassez de alimentos.

No ano passado, a pan-
demia de coronavírus, bem 
como tufões e inundações, 
deterioraram ainda mais a 
frágil economia do país.

Em uma reunião plenária do 
Comitê Central do Partido dos 
Trabalhadores, Kim disse que a 
situação econômica melhorou, 
com a produção industrial au-
mentando 2% em relação ao 
ano anterior, informou a agên-
cia oficial norte-coreana KCNA 
nesta quarta-feira.

O dirigente, porém, ad-
mitiu ter encontrado uma 
”série de dificuldades” de-
vido a muitos ”desafios” a 
serem vencidos. ”A situação 
alimentar é crítica, já que o 
setor agrícola não conseguiu 
cumprir sua meta de pro-

dução de cereais devido aos 
danos causados   pelos tufões 
no ano passado”, disse Kim.

Desastres naturais
Durante o verão de 2020 

no Hemisfério Norte, mi-
lhares de casas e fazendas 

foram destruídas por tufões 
que foram acompanhados 
por inundações.

Kim pediu medidas para 
minimizar as consequências 
desses desastres naturais, di-
zendo que garantir “boas co-
lheitas” era uma “prioridade”.

Durante esta reunião, a “si-
tuação duradoura” da pande-
mia do coronavírus foi discuti-
da, de acordo com a KCNA.

A Coreia do Norte foi um 
dos primeiros países a impor 
rígidas restrições sanitárias, 
incluindo a decisão, desde 

muito cedo, de fechar as suas 
fronteiras e em particular com 
o vizinho chinês para evitar a 
propagação do coronavírus.

O regime afirmou tam-
bém que a epidemia não 
atingiu o país, o que muitos 
especialistas duvidam.

Lembrança da grande 
fome da década de 1990

O comércio com Pequim, 
o principal aliado econômico 
e diplomático do regime, foi 
extremamente reduzido.

Esse isolamento em re-
lação à China teve um alto 
custo econômico, tanto 
que Kim reconheceu em 
abril as dificuldades que 
seu país estava enfrentan-
do. Assim, ele convocou 
seus assessores militares a 
“liderar uma nova ‘Marcha 
Forçada’, ainda mais dura, 
para ajudar a população a 
enfrentar as dificuldades”.

A “Marcha Forçada” é 
uma expressão usada na Co-
reia do Norte para se referir 
à grande fome da década de 
1990 que deixou centenas de 
milhares de mortos, após a 
redução da ajuda de Moscou 
depois do colapso soviético.

É “muito provável” que 
a pandemia tenha “piora-
do” a situação humanitá-
ria no país, onde 10,6 mi-
lhões de pessoas passam 
necessidades, estimou 
recentemente o Escritório 
das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos 
Humanitários (Ocha).

Reprodução

Pandemia, tufões e inundações agravaram 
crise na alimentação na Coreia do Norte
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-------------------------------
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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
mínio, porcelanato 80x80, 
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.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
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
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, 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
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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O cuidado com a saúde 
mental será o tema central 
da primeira temporada de 
“Vem K”, série audiovisual 
lançada por Karol Conká, 
e que estreia no IGTV da 
cantora nesta terça-feira, 
15/06. A produção terá 6 
episódios de 10 minutos 
cada, que irão ao ar todas 
as terças-feiras, às 18hs, 
até o dia 20 de julho. 

Idealizada e produzida 
pela SUBA, “Vem K” tem o 
objetivo de ser uma plata-
forma através da qual Karol 
tratará de maneira descon-
traída sobre assuntos rele-
vantes. “Quando cuidamos 
de uma marca pessoal, nos 
preocupamos em como essa 
potencia se relaciona com 
temas da cultura contem-

porânea. No caso da Karol, 
além de querermos trans-
cender sua faceta musical, 
explorando sua dimensão 
comunicadora; buscamos 
entender como sua passa-
gem pelo BBB – que a cons-
cientizou sobre a impor-
tância do cuidado psíquico 
– poderia ampliar de forma 
genuína sua plataforma de 
expressão e alcançar de ma-
neira qualificada a audiên-
cia”, explica Fabiana Bruno, 
fundadora e CEO da SUBA. 

A primeira temporada de 
“Vem K” tratará do conceito 
de saúde mental, quais são 
as abordagens disponíveis, 
aspectos relacionados a 
acolhimento, ansiedade, os 
efeitos da pandemia, e rela-
ções raciais e saúde mental. 

A exemplo de dese-
nhos adultos como 
South Park e Os 

Simpsons, muito se fala so-
bre um filme da aclamada 
animação Rick and Morty.

Porém, nunca nenhum 
projeto nesse sentido ga-
nhou força. Até agora, pois 
o produtor da série animada 
Scott Marder garante que a 
história do cientista treslou-

cado e seu neto ganhará um 
capítulo nos cinemas.

Ele afirmou que o longa 
“vai acontecer” e descreveu: 
Será assustador. Eu sinto 
como se cada episódio fosse 
um filme. Então eu gostaria 
de saber como isso funcio-
naria. Teria que ser bastante 
épico. Eu acho que vai acon-
tecer. Eu sei que vai.

Teria que ser algo grandio-

so – como um filme interativo 
em 3D que também tem um 
parque temático. Eu não sei 
se poderia ser feito um filme 
normal. Existem esses cine-
mas 4D em New York City.  A 
gente quer muito esse filme!

Rick And Morty e HBO Max
Criada por Dan Harmon e 

Justin Roiland (“Solar Opposi-
tes”), Rick and Morty estreou 

em 2013. No dia 20 de Junho, 
acontecerá o lançamento si-
multâneo da quinta temporada 
nos Estados Unidos e no Brasil.

Depois da exibição do pri-
meiro episódio, os demais 
serão disponibilizados na 
HBO Max, plataforma que 
chegará por aqui em 29 de 
junho, ou seja, nove dias 
após a estreia do quinto ano 
de Rick and Morty.

Produtor garante filme de Rick 
and Morty: “tem que ser épico”

“Vem K”: Karol Conká lan-
ça série audiovisual no IGTV 
que aborda saúde mental


