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O Governo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), liberou o cadastro no aplicativo NetEscola para que alunos e professores 
possam ter acesso gratuito aos conteúdos didáticos, para todas as séries da Educação Básica, por meio do programa Internet Patrocinada.

DIÁRIO DO ESTADO
NetEscola: Governo investe R$ 4,2 milhões no 
custeio de internet para alunos e professores

Pandemia levou 
172 mil alunos a 
deixarem a esco-
la no Brasil  p4 p4

Bolsonaro troca comandos e cria 
pasta para o Ministério do trabalho
O presidente decidiu fazer mudanças no comando da Casa Civil e do Mi-
nistério do Emprego e da Previdência Social. Com essa decisão, Bolsonaro 
coloca na Casa Civil, 2 anos e meio depois de tomar posse, um político. 

p3

Desde o último domingo, a Prefeitura de Goiânia realiza programação es-
pecial em homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribe-
nha, celebrado no próximo domingo (25). Nomeado de ‘Julho das Pretas’, 
o evento conta com exposição, feira, bem como discussão acerca do Plano 
Municipal de Igualdade Racial. O evento ocorre até o dia 3 de agosto.

Goiânia: programação home-
nageia Dia da Mulher Negra 
Latino-Americana e Caribenha p2

p8
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Desde o último do-
mingo (18), a Prefei-
tura de Goiânia re-

aliza programação especial 
em homenagem ao Dia da 
Mulher Negra Latino-Ame-
ricana e Caribenha, cele-
brado no próximo domingo 
(25). Nomeado de ‘Julho 
das Pretas’, o evento conta 
com exposição, feira, bem 
como discussão acerca do 
Plano Municipal de Igualda-
de Racial. O evento ocorre 
até o dia 3 de agosto.

De acordo com a pre-
feitura, a celebração con-
tará com homenagens a 
goianienses que possuem 
grande contribuição para a 
formação da identidade ét-
nica e racial do município. 
Na quinta-feira (22), será 
realizada a abertura oficial 
da semana pelo Dia Inter-
nacional da Mulher Latino-
-Americana e Caribenha.

A previsão é de que seja 
divulgada uma pesquisa 
sobre a população negra 
em Goiânia; entrega de 
certificados de honra ao 
mérito; apresentação cul-
tural com as ‘Sambadeiras 
de Bimba’, bem como o 
lançamento de exposição 
itinerante de valorização às 
mulheres pretas da capital.

Na sexta-feira (23), deve 
ser feita uma conferência 
virtual para revisão e discus-

são do Plano Municipal de 
Igualdade Racial. A chama-
da Feira das Pretas ocorre 
no final de semana. No dia 
28 de julho haverá um se-
minário sobre a data, lutas 
e momento atual diante da 
pandemia. A programação 
será encerrada no dia 3 de 
agosto, com audiência pú-
blica para referendação do 
Plano Municipal de Igualda-
de Racial e Chamamento da 
Conferência Municipal de 
Igualdade Racial.

Data de luta
A professora e ativista do 

Movimento Negro, Janira 
Sodré, afirmou que o Dia da 
Mulher Negra Latino-Aameri-
cana e Caribenha é uma data 
fundamental, de luta e en-
frentamento ao sexismo e ao 
racismo. Segundo ela, a data 
sempre foi celebrada pela co-
munidade negra e agora há 
uma “amplificação das vozes, 
dos atores sociais, dos sujeitos 
políticos, e também pela ab-
sorção pelo gestor público, no 

âmbito da igualdade racial”.
Janira destaca que é a pri-

meira vez que a data é celebra-
da no âmbito público de Goi-
ânia. “É uma data chave, uma 
data de anúncio de movimen-
tação da gestão no sentido da 
transversalização das políticas 
de promoção da igualdade ra-
cial e da formação do sistema 
de igualdade racial do nosso 
município. Isso é extremamen-
te positivo”, comentou.

Ainda de acordo com ela, 
a representatividade, quando 

acompanhada de políticas de 
reparação de danos ocasio-
nados pelo racismo, é impor-
tante e significativa. “Com a 
representatividade acompa-
nhada de uma política de ges-
tão pública adequada, política 
de promoção de igualdade ra-
cial, com esse recorte na cen-
tralidade do desenvolvimento 
social das mulheres negras, dá 
para pensar no papel propul-
sor que o Estado tem enquan-
to ator do desenvolvimento 
social da comunidade”.

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
amplia a vacinação con-
tra Covid-19 para pessoas 
a partir de 35 anos nesta 
quinta-feira (22/7). As pes-
soas elencadas no grupo 
devem fazer o agendamen-
to por meio do aplicativo ou 
no site da prefeitura para 
uma das 16 unidades dis-
poníveis, que terão seu fun-
cionamento das 9h às 17h, 
ou poderão comparecer no 
drive thru do Shopping Pas-
seio das Águas a partir das 
9h, onde serão distribuídas 
duas mil senhas.

O prefeito Rogério Cruz 
comemora a chegada de 
43.804 doses e a possibi-
lidade de ampliação da 
idade. “Sabemos que só a 
vacinação pode dar segu-
rança à população e permi-
tir que voltemos a ter uma 
vida normal. Agora, com 
a ampliação para 35 anos, 
temos certeza que vamos 
aumentar a cobertura va-
cinal na nossa cidade. Es-
tamos prestes a atingir um 
milhão de doses aplicadas 
e só vamos parar quando 
todos os goianienses esti-
verem seguros”, ressalta.

Grupos prioritários
Em atendimento à re-

solução da Comissão In-
tergestores Bipartite (CIB), 
Goiânia ampliou o atendi-
mento aos grupos priori-
tários da vacinação contra 
a Covid-19. Além dos ido-
sos, gestantes, puérperas 
(até 45 dias após o parto) 
e pessoas com comorbida-
des, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) retomou 
nesta semana a vacinação 
dos trabalhadores da saú-
de e dos profissionais da 
Educação. O atendimento 
é por agendamento para 
o CSF Leste Universitário, 
exceto gestantes e puér-
peras, que continuam 
sendo atendidas no Cia-
ms Dr. Domingos Viggiano 
(antigo Ciams Jardim Amé-
rica), sem agendamento. 
Idosos que não receberam 
a primeira dose ou estão 
com atraso para a segun-
da, também podem procu-
rar o Ciams.

Goiânia: programação homenageia Dia da 
Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

A Prefeitura de Goiânia 
entregou no primeiro se-
mestre de 2021 mais de 4 
mil itens de limpeza e mo-
biliário para as instituições 
de ensino da rede municipal 
de educação. O destaque 
vai para os produtos do kit 
de prevenção à Covid-19, 
como sabonetes líquidos, 
álcool 70% e dispensers.

Além deles, foram entre-
gues mobiliários de diver-
sos tipos, como armários, 
carteiras, cadeiras, mesas, 
computadores e salas mo-
dulares. Também foram 
entregues materiais de ex-
pediente para escritório, de 
uso das secretarias escola-
res e dos departamentos da 

sede da Secretaria Munici-
pal de Educação (SME).

Os kits contra a Covid-19 
foram entregues de forma 
unitária em cada agrupa-
mento escolar. No próximo 
semestre, as entregas conti-

nuarão sendo realizadas e o 
mobiliário antigo continuará 
sendo reformulado. No iní-
cio de agosto, está prevista 
a entrega de cerca de 2 mil 
máscaras de acrílico para 
servidores das unidades edu-

cacionais, a fim de criar mais 
uma barreira de proteção.

Retorno presenciais
O retorno às aulas pre-

senciais na rede municipal 
de Goiânia está previsto para 
acontecer no dia 16 de agos-
to com rígidos protocolos 
de segurança. Durante este 
período, a SME vai realizar a 
sanitização de todas as 372 
unidades de ensino, abrir 
novas vagas em Centros 
Municipais de Educação In-
fantil (Cmeis) e acompanhar 
a conclusão do ciclo de vaci-
nação contra a Covid-19 em 
profissionais da pasta.

Em Goiânia, as institui-
ções abrem as salas de aula 

em um modelo híbrido com 
50% de capacidade. Antes 
integrais, os Cmeis funcio-
narão nos turnos matutino 
e vespertino, com a divi-
são de alunos por ordem 
alfabética. Já os alunos do 
1º ao 5º ano farão reve-
zamento diário, também 
por ordem alfabética. Já 
no ensino fundamental o 
revezamento será sema-
nal. Nos três níveis, o re-
torno se dará com aulas 
presenciais e com o envio 
de atividades para casa e a 
utilização do sistema digital 
de aprendizagem. Os pais e 
responsáveis terão a opção 
de escolher também ape-
nas pelo ensino remoto.

Prefeitura entregou mais de 4 mil itens de limpeza para escolas
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O Governo de Goiás, 
por meio da Secreta-
ria de Estado da Edu-

cação (Seduc), liberou o ca-
dastro no aplicativo NetEscola 
para que alunos e professores 
possam ter acesso gratuito 
aos conteúdos didáticos, para 
todas as séries da Educação 
Básica, por meio do programa 
Internet Patrocinada.

O consumo de dados mó-
veis será pago pelo Estado. O 
programa tem custo mensal 
estimado de R$ 4,2 milhões e 
duração prevista de 12 meses. 
“Esse recurso dá ao aluno a ca-
pacidade de buscar, pesquisar 
e avançar nos seus estudos a 
partir da internet”, frisou o go-
vernador Ronaldo Caiado.

Para ter acesso ao benefí-
cio, o estudante ou professor 
deve fazer seu cadastro na 
página inicial do aplicativo 
NetEscola, disponível para 
download na loja virtual Play 
Store. Com o login e senha in-
formados pelo aplicativo após 
o cadastro, o usuário pode 

assistir a vídeoaulas e baixar 
listas de atividades, sem que 
haja desconto na sua franquia 
de dados móveis.

O app possui conteúdos 
didáticos para todas as sé-
ries do Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, além de ví-
deos e dicas para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). Desenvolvido pela 
Seduc no início do Regime 
Especial de Aulas Não Pre-
senciais (Reanp), em abril 
de 2020, a ferramenta ser-
viu como apoio didático-
-pedagógico para os pro-
fessores na nova rotina de 
aulas remotas.

O programa Internet Pa-
trocinada foi lançado pelo 
Governo de Goiás em maio 
deste ano, para subsidiar o 
regime híbrido de ensino. 
Também foi lançado o pro-
grama Conectar Goiás, que 
destina recursos para todas 
as escolas estaduais contra-
tarem Internet de alta velo-
cidade nas suas unidades.

O governador Ronaldo 
Caiado apresenta, nesta 
quinta-feira (22/07) às 9h, 
o planejamento para retor-
no das aulas presenciais na 
rede estadual de educação. 
O evento acontece na sede 
da Secretaria de Estado da 
Educação, no setor Leste 
Vila Nova, e terá a partici-
pação da titular da pasta, 
Fátima Gavioli.

Em seguida, às 11h, o 
governador Ronaldo Caiado 
participa da abertura oficial 
da Campus Party. Conside-
rado a maior experiência 
para fãs de tecnologia do 

mundo, o evento é realizado 
em Goiás pelo terceiro ano 
consecutivo. A escolha foi 
pelo formato híbrido, com 
cinco palcos 100% on-line e 
o Palco Goiás, montado no 
Passeio das Águas Shopping, 
na região Norte de Goiânia.

Também estarão na aber-
tura o presidente do Institu-
to Campus Party, Francesco 
Farruggia, o secretário-chefe 
da Governadoria, Adriano 
da Rocha Lima, e o secretá-
rio de Estado de Desenvol-
vimento e Inovação, Marcio 
Cesar Pereira.

O primeiro painel contará 

com a participação do gover-
nador, secretário-chefe da 
Governadoria, secretária de 
Educação, Fátima Gavioli, pro-
fessor de ética e filósofo Clóvis 

de Barros Filho e professora 
da rede estadual de Goiás, 
Ana Cristina Sousa de Jesus.

O painel de abertura apre-
sentará os programas implan-

tados pelo Governo de Goiás 
na rede estadual – Leitura Todo 
Dia - Clássicos da Literatura e 
laboratórios Include – e que 
são fundamentados na tecno-
logia, além de abordar sobre a 
primeira colocação de Goiás no 
Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb).

Em virtude da pande-
mia, o Palco Goiás não terá 
cadeiras para o público, 
apenas espaço para os par-
ticipantes convidados, com 
transmissão 100% on-line.

Serão 36 atividades 
(workshops, palestras e pai-
néis), promovidas por 13 par-

ceiros e três secretarias de 
Estado. Os especialistas vão 
discutir temas diversos, como 
economia circular, biotecno-
logia, inteligência artificial, 
resíduos sólidos, empreende-
dorismo, energia hidrelétrica, 
ecossistema de inovação e 
vendas no delivery.

Nos três dias de even-
to, são mais de 250 horas 
de conteúdo construídos a 
partir de comunidades (ha-
ckathons, call4 talks, startup 
360º), curadoria (Campus 
Party, Include, Cybervolun-
teers) e parcerias (universi-
dades, startups e institutos).

Reprodução

Ronaldo Caiado apresenta planejamento para retorno das aulas presenciais

NetEscola: Governo investe R$ 4,2 milhões 
por mês em internet para alunos e professores
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O presidente Jair Bol-
sonaro decidiu na 
tarde de terça-feira 

(20) fazer mudanças no co-
mando da Casa Civil e do 
Ministério do Emprego e da 
Previdência Social.

Com essa decisão, Bolso-
naro coloca na Casa Civil, 2 
anos e meio depois de tomar 
posse, um político. Ciro No-
gueira é visto como um dos 
mais fiéis senadores pelo Pa-
lácio do Planalto. Sua principal 
função será dar uma feição de 
mais articulação com o Con-
gresso do que propriamente 
comandar os ministérios.

De acordo com informa-
ções do site Poder 360, a 
Câmara dos Deputados está 
atendida hoje com várias posi-
ções dentro do governo e com 
a boa relação entre Bolsonaro 
e o presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL). Já no Senado, 
apesar do entendimento en-
tre Bolsonaro e o presidente 
da Casa Alta, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), há pouca interlo-
cução geral. A ida de Ciro No-
gueira para a Casa Civil visa a 
tentar resolver esse problema.

Bolsonaro ouviu essas su-
gestões tanto de políticos do 
Centrão –grupo do qual Ciro 
Nogueira é um dos expoen-
tes– como de Fábio Faria, 
ministro das Comunicações 
e um dos mais ativos arti-
culadores políticos do pre-

sidente. Contou na decisão 
de Bolsonaro o juízo do pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira, que há muito tempo 
criticava tanto a atuação de 
Ramos como de Onyx.

Primeiro, Bolsonaro acer-
tou tudo com Fábio Faria, 

Onyx, Tarcísio e Ciro Noguei-
ra. Em seguida, comunicou 
sua decisão a Paulo Guedes, 
que teve de ceder uma parte 
de seu ministério e concor-
dou. O nome da nova pasta 
será Ministério do Emprego 
e da Previdência Social para 

dar ênfase justamente à cria-
ção de vagas de trabalho. No 
passado, o nome era Minis-
tério do Trabalho.

Devem ser abrigados 
nesse ministério criado para 
Onyx Lorenzoni (DEM-RS) os 
programas de criação de pri-

meiro emprego com o gover-
no bancando até metade do 
salário-mínimo para essas 
vagas. A ideia é tentar dar as-
sistência ao que Paulo Gue-
des chama de “invisíveis” da 
economia, um grupo perto 
de 38 milhões de brasileiros 
que não trabalham ou atu-
am em total informalidade.

Também deve ser lan-
çado algo que ainda tem o 
nome provisório de “alis-
tamento civil voluntário”, 
para criar vagas de trabalho 
que serão bancadas com di-
nheiro do governo e incluir 
pessoas no mercado, dando 
qualificação profissional.

Onyx Lorenzoni e Ciro No-
gueira devem disputar car-
gos na eleição de 2022. Por 
conta disso, devem ficar em 
seus cargos apenas até mar-
ço do ano que vem, prazo li-
mite para se desincompatibi-
lizarem com cargos no Poder 
Executivo e poderem se lan-
çar candidatos. Onyx deseja 
ser candidato ao governo do 
Rio Grande do Sul. Ciro No-
gueira pretende concorrer 
ao governo do Piauí.

Divulgação

Jair Bolsonaro troca comandos e cria 
nova pasta para o Ministério do trabalho

Só no primeiro ano da 
pandemia do coronavírus, 
mais de 172 mil alunos, entre 
seis e 17 anos, abandonaram 
ou deixaram de frequentar a 
escola no Brasil. Um relató-
rio do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), 
concluído em novembro de 
2020, monitorou o com-
portamento dos estudan-
tes latinos e caribenhos 
diante do fechamento das 
unidades escolares e da 
adoção do sistema de en-
sino a distância. Na reali-
dade brasileira, o número 

de crianças e adolescentes 
fora da sala de aula subiu 
em 12% nesse período.  

Intitulada como “Os cus-
tos educativos da crise sa-
nitária na América Latina e 
no Caribe”, a pesquisa mo-
nitorou as condições aca-
dêmicas e econômicas pro-
porcionadas por 18 nações 
durante o ensino remoto e o 
impacto da crise sanitária da 
Covid-19 na vida escolar. Em 
números totais, a educação 
brasileira foi a segunda mais 
afetada pelos desdobramen-
tos da Covid-19 na América 

Latina, ficando atrás somen-
te do México. Com esses 
aumentos, a região acumula 
agora 1,5 milhão de jovens 
longe dos estudos.

A diretora do Centro de 
Excelência e Inovação em 
Políticas Educacionais da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), Cláudia Costin, expli-
ca que esse cenário pode 
gerar consequências irre-
versíveis a longo prazo, afe-
tando, inclusive, a entrada 
dessas pessoas no mercado 
de trabalho. “Com a auto-
mação acelerada que esta-

mos vivendo e o advento da 
inteligência artificial, muitos 
postos de trabalho têm sido 
extintos. Os novos postos 
que estão sendo criados, es-
tão demandando competên-
cias muito mais sofisticadas”, 
explica. “É dramático o que 
vai acontecer. É importan-
te que os governos tenham 
sentido a urgência de fazer 
a busca ativa desses jovens 
que abandonaram ou ve-
nham a abandonar a escola 
e que se crie um sistema de 
recuperação de aprendiza-
gem”, acrescentou.

Pandemia do coronavirus levou 172 mil alunos a deixarem a escola no Brasil



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 preta 
1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649

SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466

GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au 
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$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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

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 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

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2 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 
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.

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-
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
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 
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. 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 acaba-
mento. No tama
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 cober-
ta. 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-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Atleta da seleção brasi-
leira de vôlei, Douglas Souza 
viralizou recentemente nas 
redes sociais com seu jeito 
leve e descontraído de enca-
rar a rotina de atleta desde 
que chegou na vila olímpica 
de Tóquio. Ainda ontem (20), 
o ponteiro já havia ganhado 
mais de 700 mil seguidores 
no Instagram, entre fãs anô-
nimos e famosos, entre eles 
o ex-BBB Gil do Vigor.

Com vídeos onde se di-
vertia testando as camas dos 
dormitórios olímpicos, cum-
primentava atletas de outros 
países e desfilava na quadra 
de vôlei feito modelo, Dou-
glas logo ganhou a atenção 
do público. Assumidamente 
gay, o atleta quebra estere-
ótipos e traz mais um mo-

tivo para fãs LGBTQIA+ se 
aproximarem do esporte. 
O ponteiro joga na Itália e 
se dedica a conquistar mais 
uma medalha de ouro nos 
Jogos de Tóquio, após o su-
cesso nas olimpíadas do Rio 
de Janeiro em 2016.

“Eu fico muito, muito feliz 
que as pessoas agora estão 
conseguindo olhar pro nosso 
time de vôlei, do Brasil, com 
olhar diferente. […] Para que 
elas torçam de alguma for-
ma, que seja por mim e tal. 
Eu sinto sim que eu estou 
representando todo mun-
do. O vôlei é um esporte co-
letivo, se você quiser torcer 
pelo Douglas você precisa 
torcer pela seleção em si, 
pelo time todo, para todo 
mundo jogar bem.”

A Imagem Filmes divul-
gou o pôster nacional 
e o trailer dublado 

em português de “Mate ou 
Morra” (Boss Level), filme 
estrelado por Frank Grillo 
(“Capitão América: Guerra 
Civil”), que adapta o velho 
truque do looping temporal 
ao gênero do thriller de ação.

Na trama, o personagem 
de Grillo está preso em um 
looping que constantemen-
te repete o dia de seu as-
sassinato. E por mais que 
aprenda a evitar as amea-
ças, sempre há outra pres-
tes a acontecer, que inevita-
velmente leva à sua morte.

Perseguido por um exérci-
to de assassinos, ele acredita 
que um projeto secreto do 
governo pode ajudá-lo a des-
vendar porque está repetin-
do sua morte sem parar. Mas 
para isso precisa enfrentar 
os ataques explosivos e le-
tais comandados pelo militar 
vivido por Mel Gibson (“He-
rança de Sangue”), que quer 
mantê-lo longe da verdade.

Com direção de um espe-
cialista em filmes de ação, Joe 

Carnahan (“A Perseguição”, 
“Esquadrão Classe A”), o filme 
também destaca em seu elen-
co Naomi Watts (“Diana”), 
Michelle Yeoh (“Star Trek: 
Discovery”), Annabelle Wallis 

(“A Múmia”) e Ken Jeong (“Se 
Beber, Não Case”).

O filme foi originalmente 
lançado em março na plata-
forma de streaming ameri-
cana Hulu, ocasião em que 

recebeu elogios da crítica e 
atingiu 70% de aprovação 
no Rotten Tomatoes. A es-
treia no Brasil vai acontecer 
em 7 de outubro, exclusiva-
mente nos cinemas.

Mate ou Morra: Frank Grillo duela
contra Mel Gibson em filme de ação

Jogador de vôlei da seleção 
brasileira vira sensação na web


