
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Quarta-feira, 1° de Setembro de 2021  - Ano 12  nº 2799 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a criação de uma nova bandeira tarifária na conta de luz, chamada de bandeira de escassez hí-
drica. A taxa extra será de R$ 14,20 para cada 100 kilowatt-hora (KWh) consumidos e já entra em vigor a partir de hoje, permanecendo vigente 
até abril do ano que vem. A decisão foi tomada em meio à crise hidrológica que afeta o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas.

DIÁRIO DO ESTADO
Aneel cria nova bandeira tarifária 
e conta de luz ficará ainda mais cara

Governo propõe 
salário mínimo 
de R$1.169 
em 2022  p2 p2

Corpo de jovem desaparecida é 
encontrado em mata no Setor Jáo
O corpo de uma jovem de 18 anos, desaparecida desde o último dia 24, foi 
localizado pela polícia na tarde de segunda-feira (30). O cadáver de Ariane 
Bárbara L. de Oliveira estava em uma mata no setor Jáo, em Goiânia.
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Uma parceria inédita entre o Governo de Goiás, através da Secretaria da 
Educação de Goiás (Seduc) e o Senac/Goiás disponibilizará videoaulas gratui-
tas nas áreas de Língua Portuguesa, Produção de Textos e Matemática para 
estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

Governo de Goiás e Seduc 
garante videoaulas para alu-
nos da rede estadual  p2
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Ex- prefeito Iris Rezende volta para UTIApesar da chuva, período 
de seca ainda não acabou

Goiânia: 
Corpo de 
jovem de-
saparecida 
é encon-
trado em 
mata no 
Setor Jáo
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el) anunciou nesta 

terça-feira (31) a criação de 
uma nova bandeira tarifária 
na conta de luz, chamada de 
bandeira de escassez hídrica. 
A taxa extra será de R$ 14,20 
para cada 100 kilowatt-hora 
(KWh) consumidos e já entra 
em vigor a partir do dia 1º se-
tembro, permanecendo vigen-
te até abril do ano que vem.

A decisão foi tomada em 
meio à crise hidrológica que 
afeta o nível dos reservató-
rios das usinas hidrelétricas, 
principal fonte geradora de 
energia elétrica no país. De 
acordo com o governo fede-
ral, é a pior seca em 91 anos. 
Com as hidrelétricas operan-
do no limite, é preciso au-
mentar a geração de energia 
elétrica por meio de usinas 
termoelétricas, que têm cus-
to mais alto.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
anunciou nesta terça-feira 
(31) a criação de uma nova 
bandeira tarifária na conta 
de luz, chamada de ban-
deira de escassez hídrica. A 
taxa extra será de R$ 14,20 
para cada 100 kilowatt-hora 
(KWh) consumidos e já en-
tra em vigor a partir do dia 
1º setembro, permanecen-
do vigente até abril do ano 
que vem. O novo patamar 
representa um aumento de 
R$ 4,71, cerca de 50%, em 

relação à bandeira verme-
lha patamar 2, até então o 
maior patamar, no valor R$ 
9,49 por 100 kWh.

A decisão foi tomada em 
meio à crise hidrológica que 
afeta o nível dos reservató-
rios das usinas hidrelétricas, 
principal fonte geradora de 

energia elétrica no país. De 
acordo com o governo fe-
deral, é a pior seca em 91 
anos. Com as hidrelétricas 
operando no limite, é pre-
ciso aumentar a geração de 
energia elétrica por meio de 
usinas termoelétricas, que 
têm custo mais alto.

Ainda de acordo com o 
ministro, as medidas que 
vêm sendo adotadas até 
agora estão surtindo efeito, 
mas a situação ainda está 
longe da normalidade. “Nós 
estamos em condições me-
lhores do que estávamos no 
início do mês de agosto. E 

isso mostra que as medidas 
estão surtindo efeito, mas 
ainda não nos levam à uma 
situação de normalidade ou 
mesmo de conforto, por isso 
que nós estamos adotando 
todas essas demandas”.

Segundo a Aneel, mesmo 
com o reajuste recente das 
bandeiras tarifárias, incluindo 
a criação do patamar 2 da ban-
deira vermelha, em junho, a 
arrecadação extra para custear 
o aumento da geração de ener-
gia segue insuficiente. O déficit 
na conta de bandeiras tarifárias 
está em R$ 5,2 bilhões. Além 
disso, o Brasil precisará impor-
tar energia de países vizinhos, 
ao custo de R$ 8,6 bilhões.

“Nós temos que ter uma 
geração adicional para en-
frentar a escassez hídrica. 
Nessa geração adicional está 
contemplada a importação de 
energia da Argentina e do Uru-
guai, geração termoelétrica 
adicional”, explicou André Pe-
pitone, diretor-geral da Aneel, 
em coletiva de imprensa para 
anunciar as novas medidas.

Todos os consumidores 
do mercado cativo das dis-
tribuidoras de energia elé-
trica serão abrangidos pela 
nova bandeira tarifária, 
com exceção dos morado-
res de Roraima, único esta-
do que não está interligado 
ao Sistema Interligado Na-
cional e das cerca de 12 mi-
lhões de famílias inscritas 
no programa Tarifa Social.

Reprodução

O corpo de uma jovem 
de 18 anos, desaparecida 
desde o último dia 24, foi 
localizado pela polícia 
na tarde desta segunda-
-feira (30). O cadáver de 
Ariane Bárbara Laurea-
no de Oliveira estava em 
uma região de mata no 
setor Jáo, em Goiânia.

Ela teria dito a mãe 
que iria encontrar as 
amigas em Goiânia. Se-
gundo Eliana Laureano, a 
filha mandou uma men-
sagem contando que vol-
taria para casa no mes-
mo dia, mas não notícias.

“Ela me mandou um 
áudio dizendo que estava 
no Lago das Rosas e que ia 
até o Setor Jaó jantar com 
amigas, levou a chave e dis-
se que voltaria no mesmo 
dia. Ela nunca fica sem me 
dar notícia”, contou a mãe.

A jovem saiu de casa 
no Setor dos Funcionários 
por volta de 20h da terça-
-feira (24). Um desconhe-
cido chegou a informar 
que havia visto a adoles-
cente no mesmo dia, mas 
nada foi confirmado.

“Um rapaz disse que a 
viu conversando com três 
homens no Lago das Rosas. 
O celular dela não atende, 
não chega mensagem. Ela 
nunca fez isso, sempre me 
avisa, manda até a localiza-
ção. Estou desesperada”, 
ressaltou Eliana.

Eliana contou que a 
filha estaria reclamando 
que estava sendo ameaça-
da por não ter pago por al-
gumas tatuagens que fez.

Ainda não se sabe como 
a garota morreu, mas os 
peritos constataram que 
o assassinato ocorreu há 
alguns dias, já que o corpo 
estava em decomposição e 
bastante queimado do sol.

Aneel cria nova bandeira e 
conta de luz ficará mais cara

 Incomum nessa época 
do ano, a chuva que caiu em 
algumas regiões de Goiânia 
e pelo interior do Estado 
ao longo de segunda-feira 
(30/8) pegou muita gente de 
surpresa. Os índices pluvio-
métricos foram variados. O 
Centro de Informações Mete-
orológicas e Hidrológicas de 
Goiás (Cimehgo) avaliou com 
precisão a possibilidade de 
chuva, que realmente ocor-
reu. Porém, André Amorim, 
meteorologista do Cimehgo, 
ressalta que o período chu-
voso só deve começar na se-
gunda quinzena de outubro.  

 A previsão do tempo para 
esta quarta-feira (1º/9) volta 

ao cenário de tempo seco, 
com altas temperaturas.

CHUVA FORA DE ÉPOCA
Em entrevista ao jornal 

A Redação, André Amorim 
classificou a chuva de se-
gunda-feira como um ponto 
fora da curva. O prognóstico 
previsto pelo Cimehgo pos-
suía um volume pluviomé-
trico por volta de 1mm. A 
precisão foi satisfatória, já 
que a chuva foi leve ou até 
mesmo não observada em 
várias partes do município. 
“Sinalizamos uma chuva de 
1mm, mas o volume variou 
em algumas regiões”, explica 
o meteorologista.

Ex-prefeito de Goiânia 
e ex-governador de Goi-
ás, Iris Rezende retornou 
para a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Instituto 
de Neurologia de Goiânia 
(ING). Segundo o último 
boletim médico, o pacien-
te irá passar por monitora-
mento hemodinâmico.

Embora estará reto-
mando para o leito de UTI 
pela segunda vez, desde a 
sua internação no dia 06 
de agosto, a equipe mé-
dica reforçou que Iris está 
apresentando quadro de 
saúde regular, tendo res-
piração expontânea e 
bons níveis de pressão.

O ex-prefeito foi leva-
do para a unidade após 
sentir fortes dores de ca-
beça. Ele chegou a ir a seu 
escritório e foi voluntaria-
mente ao Instituto para 
uma avaliação, onde foi 
declarada a necessidade 

de interferência cirúrgica.
Na sequência, foi realiza-

do um procedimento de dre-
nagem de um sangramento 
na região temporal que du-
rou cerca de quatro horas, 
sendo necessário ficar dez 
dias intubado na UTI.
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Uma parceria inédita 
entre o Governo de 
Goiás, através da 

Secretaria da Educação de 
Goiás (Seduc) e o Senac/Goi-
ás disponibilizará videoaulas 
gratuitas nas áreas de Língua 
Portuguesa, Produção de 
Textos e Matemática para 
estudantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental e da 3ª 
série do Ensino Médio.

Ao todo, o Senac/Goiás 
ofertará 20 horas/aula de 
Língua Portuguesa, 20 ho-
ras/aula de Produção de 
Texto, e 20 horas/aula de 
Matemática, ministradas pe-
los professores Carlos André 
Pereira Nunes e José Carlos. 
Os conteúdos integrarão o 
currículo escolar das eta-
pas de ensino beneficiadas, 
atendendo às disciplinas de 
Estudo Orientado no Ensino 
Fundamental e as disciplinas 
eletivas no Ensino Médio.

“Essa proposta vai trazer 
uma possibilidade de nivela-
mento e aprimoramento da 
aprendizagem nas disciplinas 
de Português e Matemática 
do 9º ano do Fundamental 
e 3ª série do Ensino Médio”, 
afirmou a secretária de Estado 
da Educação, Fátima Gavioli.

De acordo com ela, por 
meio dessas videoaulas será 
possível identificar os conte-
údos que não foram apreen-
didos durante o regime de 
aulas não presenciais e que 
precisam ser revisados ou 
reapresentados.

Além de contribuir para o 
aprimoramento do aprendi-
zado, o projeto auxiliará na 
preparação dos estudantes 

para as provas do Enem (Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio) e Saeb (Sistema de Ava-
liação da Educação Básica), 
realizadas pelos estudantes 
dessas etapas de ensino.

“É uma metodologia que 
vem sendo utilizada e tem 
surtido resultado, tanto no 
Instituto Carlos André como 
em diversas outras escolas no 
Brasil inteiro, e que vai ser dis-

ponibilizada para toda a rede, 
com uma metodologia focada 
no Enem e no Saeb”, destacou 
o diretor regional do Senac/
Goiás, Leopoldo Veiga Jardim.

Segundo ele, a ideia é que 
o projeto possa “contribuir 
para que Goiás se mantenha 
no topo”, reunindo professo-
res de renome nas áreas e que 
contribuem para o fortaleci-
mento da Educação em Goiás.

A previsão é que o proje-
to comece a ser implemen-
tado nas escolas da rede 
estadual a partir da próxima 
semana e esteja em pleno 
funcionamento até o dia 13 
de setembro.

INCENTIVOS
As escolas e equipes par-

ticipantes do projeto recebe-
rão incentivos pela execução 

das ações nas escolas. Para 
serem premiadas, as equi-
pes deverão realizar um le-
vantamento dos estudantes 
que estejam acompanhando 
as aulas, identificando aque-
les regularmente matricula-
dos na rede estadual e que 
apresentam renda de até 
dois salários mínimos.

Os gestores e coordenado-
res escolares que realizarem 
o levantamento documental 
de 80% dos alunos partici-
pantes serão beneficiados 
com uma diária em hotel da 
rede Sesc/Senac em Caldas 
Novas ou em Pirenópolis.

Já as escolas que atingi-
rem 80% na realização do le-
vantamento receberão dois 
vouchers de diárias nos ho-
téis de Caldas Novas e Pire-
nópolis; 2 vouchers de 1 ano 
para a realização de cursos de 
inglês; 2 vouchers para cursos 
de formação inicial e continu-
ada ofertados pelo Senac e 
1 ano de acesso à Biblioteca 
virtual da instituição.

Os prêmios deverão ser 
sorteados entre os servido-
res da instituição diretamen-
te envolvidos no projeto e 
poderão ser usufruídos em 
um período de até 1 ano.

A Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás (SES-GO), por 
meio da Superintendência 
de Atenção Integral à Saúde 
(Sais), realiza nesta terça-
-feira, 31 de agosto, o acolhi-
mento de 142 novos médicos 
e dos gestores municipais 
aderidos ao Programa Mais 
Médicos para o Brasil. O 
evento, no formato virtual, 
teve início às 8h30 se segue 

até às 12 horas, com a par-
ticipação dos novos profis-
sionais, de representantes da 
SES-GO, das Secretarias Muni-
cipais da Saúde, da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG) e 
do Ministério da Saúde.

O Programa Mais Médi-
cos para o Brasil visa dotar 
as regiões consideradas prio-
ritárias de médicos para atu-
ação na Atenção Primária de 

Saúde (APS), proporcionando 
a melhoria das condições de 
saúde da população. Ele é de-
senvolvido por meio de uma 
parceria entre o Ministério 
da Saúde, Secretarias Estadu-
ais e Municipais de Saúde e 
Ministério da Educação.

A gerente de APS da Sais, 
Ticiane Nakae, informa que 
os profissionais são contra-
tados por três anos. Neste 

período, além de prestar o 
atendimento à população 
por meio do Programa Estra-
tégia de Saúde da Família, 
eles realizam especialização 
com caráter de integração 
ensino-serviço, para atua-
ção nas políticas públicas de 
saúde, na organização e no 
funcionamento do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Em Goiás, o Programa 

Mais Médicos para o Brasil 
está estruturado em 169 mu-
nicípios. Ticiane Nakae infor-
ma que no Estado existem 
724 vagas. Destas, 612 estão 
preenchidas. O programa é 
custeado pelo MS, com ajuda 
de custo dos municípios. A 
gestão, por sua vez, é reali-
zada pela Comissão de Coor-
denação Estadual, composta 
por representantes da SES-

-GO, do Conselho dos Secre-
tários Municipais de Saúde, 
do MS e da UFG.

O evento terá, em sua pro-
gramação, a apresentação da 
Rede de Atenção à Saúde de 
Goiás, dos aspectos opera-
cionais e legais na execução 
do Programa Mais Médicos 
para o Brasil e, ainda, aspec-
tos operacionais e legais na 
execução do programa.

Reprodução

Saúde faz acolhimento de novos profissionais do Programa Mais Médicos

Parceira entre Governo e Seduc garante 
videoaulas para alunos da rede estadual
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O presidente Jair Bol-
sonaro disse nesta 
terça-feira, 31, em 

pronunciamento feito na 
cerimônia de inauguração 
de complexo de captação 
e tratamento de água em 
Uberlândia (MG), que o povo 
brasileiro terá a oportunidade 
mais importante de sua histó-
ria no dia sete de setembro, 
para quando estão previstas 
manifestações de apoio ao 
governo. “Nunca uma outra 
oportunidade para o povo 
brasileiro foi tão importante 
ou será tão importante quan-
to esse nosso próximo 7 de 
setembro”, disse sem entrar 
em mais detalhes sobre o que 
queria dizer com a declaração.

O envolvimento de agen-
tes das forças de segurança, 
principalmente das Polícias 
Militares, tem despertado 
preocupação de diversos 
atores políticos em relação 
a uma tentativa de ruptura 
institucional. O presidente 
da Câmara, Arthur Lira (Pro-
gressistas-AL), descartou a 
possibilidade de investida 
golpista na data.

O governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
afastou o coronel da PM do 

estado Aleksander Lacerda, 
que convocou colegas de 
corporação para os atos bol-
sonaristas por meio das re-
des sociais e fez ataques aos 
membros do Supremo Tribu-

nal Federal (STF), desafetos 
do presidente. Policiais mili-
tares da ativa são proibidos 
por lei de se envolverem em 
atividades político-eleitorais.

Como de costume, Bol-

sonaro deixou em aberto a 
possibilidade de não dispu-
tar a reeleição em 2022. “No 
momento, não sou candida-
to a nada, deixo bem claro. 
Não posso falar em política 

para o futuro, porque não sei 
como chegarei até lá”, disse.

LULA E COMBUSTÍVEIS
O presidente também re-

tomou o assunto do aumen-

to dos preços dos combus-
tíveis e culpou governos 
anteriores pelos valores 
elevados do produto nos 
postos. Na avaliação dele, 
a expropriação de refinaria 
da Petrobras na Bolívia, em 
2006, durante a gestão do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. “Um dos últi-
mos presidentes nossos en-
tregou uma refinaria nossa 
ao governo boliviano”, dis-
se Bolsonaro. Na fala, ele 
se referiu a um presidente 
de “nove dedos”.

“Quando se fala do preço 
da gasolina, que está alto na 
ponta da bomba, vale lem-
brar que somente em três 
refinarias não construídas, 
duas no Nordeste e uma no 
Sudeste, bem como outras 
sucatas compradas onde 
não destilaram um só barril 
de petróleo, deixou para vo-
cês uma dívida de R$ 230 bi-
lhões. O preço hoje está alto 
também em função disso.”

Antes de finalizar, Bol-
sonaro afirmou que seu 
governo deixará o País em 
melhores condições daque-
la em que se encontrava 
em janeiro de 2019, quan-
do iniciou seu mandato.

Divulgação

Jair Bolsonaro: ato de 7 de Setembro deve 
marcar uma ‘nova Independência’ do país

A alta da inflação nos úl-
timos meses fez o governo 
elevar a previsão para o salá-
rio mínimo no próximo ano. 
O projeto da lei orçamentá-
ria de 2022, enviado nesta 
terça-feira (31) ao Congresso 
Nacional, prevê salário míni-
mo de R$ 1.169, R$ 22 mais 
alto que o valor de R$ 1.147 
aprovado na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) .

 A Constituição determina 
a manutenção do poder de 

compra do salário mínimo. 
Tradicionalmente, a equipe 
econômica usa o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor (INPC) do ano corrente 
para corrigir o salário mínimo 
do Orçamento seguinte.

 Com a alta de itens bási-
cos, como alimentos, com-
bustíveis e energia, a previsão 
para o INPC em 2021 saltou 
de 4,3% para 6,2%. O valor do 
salário mínimo pode ficar ain-
da maior, caso a inflação supe-

re a previsão até o fim do ano.
 
PIB
O projeto do Orçamento 

teve poucas alterações em re-
lação às estimativas de cresci-
mento econômico para o pró-
ximo ano na comparação com 
os parâmetros da LDO. A pro-
jeção de crescimento do PIB 
passou de 2,5% para 2,51% 
em 2022. Já a previsão para 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 

usado como índice oficial de 
inflação, foi mantida em 3,5% 
para o próximo ano.

Outros parâmetros foram 
revisados. Por causa das al-
tas recentes da Selic (juros 
básicos da economia), a pro-
posta do Orçamento prevê 
que a taxa encerrará 2022 
em 6,63% ao ano, contra 
projeção de 4,74% ao ano 
que constava na LDO.

 A previsão para o dólar 
médio foi mantida em R$ 5,15.

Governo propõe salário mínimo de R$1.169 em 2022, sem ganho real



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 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
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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 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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
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
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
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, esquad tal 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

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

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

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
-------------------------------
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 
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 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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 
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
-------------------------------
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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Caio Castro voltou a 
usar seu perfil no Insta-
gram para postar uma 
frase que remete a uma 
indireta, nesta terça-feira. 
Ao dar bom dia para os se-
guidores, ele compartilhou 
uma ilustração de pessoa 
sentada num píer com a 
frase: “A maldade não deve 
ser devolvida, deixe para a 
vida cobrar”. Em entrevis-
ta ao ELA, Grazi Massafera 
confirmou o fim do rela-
cionamento de dois anos 
do casal. Segundo ela, isso 
aconteceu porque ambos 
entenderam que era hora 
de seguirem separados.

Logo começaram a sur-
gir rumores de que Caio 
teria traído a atriz. Ele, en-
tão, compartilhou stories 
com textos em que pedia 
respeito pelo momento 
que os dois atravessam. 
“Nunca fomos de falar da 
nossa relação. Nunca ex-
pusemos muita coisa sobre 
nós. E não será agora que 
irei alimentar esse tipo de 
reportagem. Mas inventar 
uma história de traição 
passa da falta de respeito. 
Decidimos nos separar por 
motivos nossos. Fomos 
maduros e respeitamos 
antes de mais nada, nosso 

Para os milhões de fãs 
no mundo inteiro que 
acompanham The 

Walking Dead, o anúncio de 
que a 11ª temporada seria a 
última foi uma surpresa. Mas 
não só para eles. “Quando 
começamos a trabalhar nos 
episódios, não era para ser 
o final”, disse a showrunner 
Angela Kang em entrevista 
ao Estadão. “Mas a pande-
mia mudou os planos.” Foi 
preciso, então, alterar o pla-
nejamento para que houves-
se uma conclusão da história 
baseada nos quadrinhos de 
Robert Kirkman, que se tor-
nou um dos maiores sucessos 
da televisão na última década, 
chegando a levar mais de 14 
milhões de americanos a as-
sistir ao vivo a cada episódio.

A derradeira temporada 
de The Walking Dead vai ao 
ar no Brasil com exclusivida-
de no novo serviço de stre-
aming Star+, a partir desta 
terça-feira, 31. Muita coisa 
mudou no mundo desde sua 
estreia em 2010. Na época, 
Barack Obama era o presi-
dente dos Estados Unidos, 
e séries e filmes sobre o 

apocalipse eram comuns. A 
eleição de Donald Trump em 
2016, que aprofundou as di-
visões no país e no mundo, 
fez com que o cinema e a te-
levisão tivessem dificuldade 
de acompanhar a vida real.

E, em 2019, veio a pande-
mia para tornar as compara-
ções de pessoas com zumbis 
ainda mais frequentes. “Às 
vezes a série fica mais som-
bria, às vezes, mais leve”, 

disse Kang, que assumiu o 
comando da sala de rotei-
ristas na nona temporada. 
“Sempre buscamos um equi-
líbrio porque seria muito 
difícil assistir se fosse total-
mente desolador. No fim das 
contas, trata-se de uma his-
tória de sobrevivência. Essas 
pessoas se tornaram família 
umas para as outras. E darão 
a vida para protegê-las.”

A showrunner acredita 

que The Walking Dead sem-
pre teve um fundo de espe-
rança. “É a única coisa que faz 
com que alguém acompanhe 
uma história dessas depois 
de tantos anos, sem desistir 
quando coisas difíceis ocor-
rem.” Para ela, o que acon-
tece no mundo afetou, sim, 
The Walking Dead. “Qualquer 
pessoa criativa é tocada pelo 
mundo à sua volta. Não so-
mos ilhas”, disse Kang.

Estreia temporada final da série 
“The Walking Dead” no Brasil

Após término com Grazi, 
Caio Castro volta a pos-
tar frase com indireta


