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O Spotify é um dos maiores aplicativos de paradas musicais do mundo atualmente. E tem artistas que fazem de tudo para emplacar 
suas músicas em primeiro nas paradas musicais do aplicativo. Mas parece que há uma grande história por trás de músicas que garan-
tem o primeiro lugar. Léo Dias denunciou um suposto grupo que cobram para emplacar músicas nas playlists da plataforma.

DIÁRIO DO ESTADO
Muito dinheiro e poder: o esquema de 
venda de plays para artistas no Spotify

Caiado vai atre-
lar concessão de 
benefícios sociais 
à vacinação  p2 p4

Lula venceria no primeiro turno 
e reprovação a Bolsonaro cresce
A corretora Genial divulgou, nesta quarta-feira (1º), uma pesquisa de inten-
ções de voto sobre a disputa pela presidência da República para as eleições 
de 2022. O levantamento foi encomendado ao instituto Quaest.

p8

Com o objetivo de revitalizar o Centro de Goiânia e colaborar 
com a retomada econômica, o Paço Municipal preparou, por meio do 
novo Código Tributário, um pacote de medidas especiais para a região. 
As alterações foram apresentadas pelo prefeito Rogério Cruz e sua 
equipe nesta quarta-feira (1/9). O documento deverá ser encaminhado 
à Câmara Municipal na próxima semana para tramitação na Casa.

Paço prepara pacote 
de medidas para valorizar 
o Centro de Goiânia  p2

p8
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Com o objetivo de re-
vitalizar o Centro de 
Goiânia e colaborar 

com a retomada econômica, 
o Paço Municipal preparou, 
por meio do novo Código 
Tributário, um pacote de 
medidas especiais para a 
região. As alterações foram 
apresentadas pelo prefeito 
Rogério Cruz e sua equipe 
nesta quarta-feira (1/9). O 
documento deverá ser enca-
minhado à Câmara Munici-
pal na próxima semana para 
tramitação na Casa.

As alterações visam con-
tribuir com pessoas físicas e 
jurídicas. São três frentes: o 
incentivo à compra de imóvel 
na Região Central, a redução 
de impostos no bairro e o es-
tímulo ao setor empresarial.

De acordo com o secretá-
rio-executivo da Secretaria 
de Finanças (Sefin), Lucas 
Morais, todas as pessoas 
que comprarem o primeiro 
imóvel em novos prédios no 
Setor Central, no valor venal 
de até R$ 150 mil, ficarão 
isentas do pagamento do 
Imposto Sobre Transmissão 
de Imóveis (ISTI).

Da mesma forma, os 
empresários que fizerem 
a primeira aquisição de 
vaga em edifícios e gara-
gens subterrâneas, no Se-
tor Central, terão a isenção 
do pagamento do Imposto 
de Transmissão de Imóvel 
(ISTI), assim como os que 
adquirirem o primeiro imó-
vel empresarial, localizado 

em polo de desenvolvimen-
to econômico da Região.

Além disso, o novo Có-
digo Tributário estabelece 
a redução de 30% de ISTI 
para a primeira aquisição 
de imóvel empresarial na 
Região da Rua 44, próximo 
à Rodoviária de Goiânia.

Com as mudanças, a alí-
quota do IPTU, no Centro, 
também sofrerá redução. 
Hoje, o percentual que in-
cide sobre o Valor Venal 
dos imóveis residenciais, 
no bairro, chega a 0,55%. 
Com a alteração, o limite 
máximo será de 0,39%.

Prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz reforça o proje-
to de revitalizar e valorizar 
o Centro da capital. “Não 
queremos um Centro, em 
uma cidade como Goiânia, 
morto, isolado, deixado, 
abandonado, porque mui-
tos não estavam dando 

conta de pagar tributos. 
Pelo contrário. Queremos 
um Centro com qualidade 
de vida e pujança econô-
mica, por isso sugerimos 
essas propostas e temos 
certeza de que serão aca-
tadas pelos nossos verea-
dores”, comenta.

Reprodução

Em cinquenta dias de 
campanha, a Secretaria 
Municipal de Planejamen-
to Urbano e Habitação (Se-
planh) arrecadou cerca de 
12 toneladas de alimentos 
dentro da campanha Sepla-
nh Solidária, encerrada na 
última terça-feira (31/8). 
Os alimentos arrecadados 
já estão sendo entregues 
às famílias carentes da ca-
pital por meio do Programa 
GYNSOCIAL, da Prefeitura 
de Goiânia, coordenado 
pela primeira-dama da ca-
pital, Thelma Cruz.

Realizada entre servi-
dores da pasta e parcei-
ros da gestão municipal, 
a campanha Seplanh Soli-
dária foi lançada em julho 
passado com a meta de 
arrecadar duas toneladas 
de alimentos, o que foi su-
perado nas três primeiras 
semanas de arrecadação. 
Além de alimentos como 
arroz, feijão, açúcar e bo-
lachas, também foram 
arrecadados cerca de 540 
litros de leite e 270 unida-
des de detergente líquido.

“Graças ao compro-
metimento dos nossos 
servidores e a adesão por 
parte de várias entidades 
e empresas parceiras da 
gestão municipal, conse-
guimos superar em cer-
ca de seis vezes a meta 
que havíamos definido 
já nas primeiras semanas 
da campanha. Com isso, 
mais famílias estão sendo 
beneficiadas e poderão 
se alimentar melhor por 
um período”, destaca o 
secretário de Planeja-
mento Urbano e Habita-
ção, Valfran Ribeiro.

Paço prepara pacote de medidas 
para valorizar o Centro de Goiânia

O Procon Goiânia suspen-
deu o atendimento presen-
cial após servidores testarem 
positivo para a Covid-19. A 
testagem foi realizada pela 
prefeitura nesta quarta-
-feira (1º) e identificou dez 
infectados pela doença.

Por causa dos servidores 
contaminados, a sede do 
órgão, localizada na Avenida 
Tocantins, no Centro, ficará 
com funcionamento suspen-
so por 15 dias. A suspensão 
foi publicada no Diário Ofi-
cial do Município desta quin-
ta-feira (2/9). A medida visa 
proteger a saúde de consu-

midores e de servidores e faz 
parte das ações para preven-
ção e enfrentamento à pan-
demia de Covid-19.

De acordo com o órgão, 
oito dos contaminados já 
tomaram as duas doses da 
vacina contra a Covid-19 e 
nenhum deles, até o mo-
mento, apresenta sintomas 
graves. Eles seguem em 
isolamento domiciliar. Os 
demais funcionários testa-
ram negativo.

ATENDIMENTO REMOTO
Com a suspensão do 

atendimento presencial, 

os demais servidores tra-
balharão em regime de 
revezamento. Neste pe-
ríodo, o atendimento vai 
funcionar pelos telefo-
nes (62) 3524-2942 e (62) 
3524-2936. Quem desejar 
receber orientações pela 
internet deverá enviar as 
reclamações para o e-mail 
atendeprocon@goiania.
go.gov.br, ou aplicativo 
Prefeitura 24 horas. Os 
canais vão operar normal-
mente de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

Os consumidores que 
tinham agendado aten-

dimento presencial nos 
dias de suspensão foram 
comunicados e o serviço 
foi remarcado após o dia 
17 de setembro. Já aque-
las demandas com urgên-
cia serão resolvidas por 
telefone e e-mail.

O Procon Goiânia re-
força que os serviços do 
Protocolo do órgão tam-
bém estão suspensos por 
15 dias. As defesas de 
notificações e autuações 
aplicadas pela fiscaliza-
ção deverão ser enviadas 
para o e-mail: fiscalizaca-
oprocongoiania@gmail.

com. O atendimento pre-
sencial ao consumidor 
tem previsão para reto-
mar no dia 17 deste mês.

Coronavírus na capital
Até o momento, Goiâ-

nia registrou 206.445 casos 
confirmados do novo coro-
navírus, destes, 198.264 
se recuperaram e outros 
6.237 morreram por cau-
sa de complicações da 
doença. Nas últimas 24 
horas foram registrados 
13 novos óbitos e 695 
casos. Os dados são do 
informe epidemiológico 
desta quinta-feira (2/9).

Atendimento no Procon Goiânia é suspenso após casos de Covid
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O Governo de Goiás 
divulgou os nomes 
dos 5 mil jovens pré-

-selecionados para participar 
do Programa Aprendiz do Fu-
turo. O resultado preliminar 
está disponível no site www.
aprendizdofuturo.org.br.

No mesmo endereço ele-
trônico é possível visualizar a 
lista de pessoas que estão no 
cadastro de reserva, além de 
ter acesso ao formulário para 
recurso, que tem prazo de en-
vio até esta sexta-feira (03).

Os recursos e o resultado 
final serão divulgados no dia 
10 de setembro, com con-
vocação dos selecionados a 
partir do dia 13 de setembro. 
Os jovens contratados para 
aprendizagem profissional 
em órgãos estaduais passa-
rão por cursos de qualificação 
técnica e terão o desempe-
nho escolar acompanhado. 
Eles recebem, além do paga-
mento do programa, no valor 
de R$ 516,66, vale-alimenta-
ção, vale-transporte, seguro 
de vida, uniforme e crachá.

SOBRE A INICIATIVA
O Programa Aprendiz do 

Futuro oferece, inicialmente, 
vagas para 5 mil jovens de 14 
e 15 anos, com renda familiar 
de até dois salários mínimos.  
As vagas são para os 246 mu-
nicípios goianos. Os interes-
sados devem ser alunos da 
rede pública ou bolsistas.

Estudantes com deficiência 
têm cota de 5% a 10% e não 
precisam obedecer ao critério 
da idade.  Jovens de comuni-
dades tradicionais (quilom-
bolas, ciganas ou indígenas), 
vítimas de um ciclo familiar de 
violência doméstica ou rema-
nescentes do sistema socioe-
ducativo têm prioridade.

Entre os objetivos do 
Aprendiz do Futuro estão a 
promoção da inclusão social, 
aumento na renda familiar, 
melhoria na qualidade de 
vida e garantia da perma-
nência do jovem na escola.

O programa visa ainda con-
tribuir para a formação e qua-
lificação técnico-profissional 
dos beneficiados. Os cursos 
oferecidos estão entre as prin-
cipais demandas do mercado, 
e as disciplinas escolares bási-
cas, como português e mate-
mática, serão reforçadas.

O governador Ronaldo 
Caiado afirmou, nesta quarta-
-feira (1º/9), que Goiás deve 
adotar novas condutas no 
que diz respeito à adesão de 
programas sociais e ao uso de 
energia elétrica. No primeiro 
caso, o Estado estuda exigir 
comprovante de imunização 
contra a Covid-19 para que a 
população mais vulnerável te-
nha acesso aos benefícios.

“Da mesma maneira que 
exigimos que a criança esteja 
na escola, e com cartão vaci-
nal em dia, precisamos exigir 

a contrapartida para que as 
pessoas se conscientizem 
da responsabilidade de cada 
um”, disse sobre a importân-
cia da vacinação em massa 
para o controle da pandemia. 
A declaração foi dada duran-
te evento na Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa).

Caiado classificou como 
“inadmissível’” o fato de ha-
ver pessoas que não inicia-
ram o processo de imuniza-
ção, mesmo dentro da faixa 
etária contemplada. “Temos 

de exigir respeito pelas ou-
tras vidas”, pontuou.

Atualmente, a maior par-
te dos municípios goianos 
vacina pessoas a partir de 18 
anos. Em algumas regiões, a 
campanha já avançou para 
adolescentes. Quem não bus-
ca a própria proteção, com-
pletou o governador, “não 
pode contaminar o ambiente 
e disseminar um vírus que 
tem ceifado tantas vidas”.

ENERGIA
No mesmo evento, o go-

vernador comentou sobre o 
período de estiagem e a con-
sequente necessidade de, 
mais do que nunca, econo-
mizar energia elétrica. Nesse 
sentido, Caiado disse que 
o Estado deve publicar de-
creto sobre o uso conscien-
te do recurso e pediu para 
que os prefeitos promovam 
ações semelhantes. “Se ali é 
uma casa pública, e a ener-
gia é paga com dinheiro pú-
blico, nós temos que dar o 
exemplo nos momentos de 
escassez”, ressaltou.

Reprodução

Ronaldo Caiado vai atrelar concessão de benefícios sociais à vacinação

Programa Aprendiz do Futuro: Governo 
de Goiás divulga lista de pré-selecionados 
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A corretora Genial divul-
gou, nesta quarta-feira 
(1º), uma pesquisa de 

intenções de voto sobre a dis-
puta pela presidência da Repú-
blica para as eleições de 2022. 
O levantamento foi encomen-
dado ao instituto Quaest.

O levantamento ouviu 
2 mil pessoas por meio de 
questionário presencial en-
tre os dias 26 e 29 de agos-
to. A margem de erro é de 
três pontos percentuais para 
mais ou para menos.

Os números mostram que 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva poderia vencer 
a eleição no primeiro turno 
dentro da margem de erro.

No voto espontâneo, 
quando não se apresen-
tam os nomes de candi-
datos, Lula permanece 
com 23% das intenções de 
voto. Jair Bolsonaro osci-
lou três pontos para baixo 
em relação ao mês passa-
do e tem agora 15%. Ciro 
Gomes (PDT) segue com 
1%, e 2% citaram outros 
nomes ou disseram que 
não votam em ninguém. 
Os indecisos são 58%.

SEGUNDO TURNO
Em um eventual segundo 

turno, Lula vence Bolsonaro 
com 55% dos votos. O atu-
al presidente teria 30%. Em 
agosto, o petista tinha 54% 
e o atual presidente, 33%. 
Já Bolsonaro só venceria em 
um eventual segundo turno 

se a disputa fosse com Rodri-
go Pacheco. E, mesmo assim 
com uma margem apertada, 
de 36% contra 33%.

Em segundo turno entre 
Ciro Gomes e Bolsonaro, o pe-
detista tem 45% das intenções 

de voto contra 33% do atual 
presidente. Lula venceria 
Ciro Gomes por 52% a 25% 
no segundo turno. O petista 
também venceria João Doria 
por 56% a 18%. O ex-presi-
dente também ganharia de 

Rodrigo Pacheco, por 58 a 14.
REJEIÇÃO A BOLSONARO
Após ficar tecnicamente 

estável na pesquisa Genial/
Quaest de agosto em relação 
à de julho, passando de 45% 
para 44%, a avaliação nega-

tiva de Bolsonaro cresceu na 
edição de setembro, chegan-
do a 48% dos entrevistados.

Enquanto isso, a avalia-
ção positiva, de 26%, em 
julho e em agosto, encolheu 
para 24% na mesma base 
de comparação. A avaliação 
regular ficou entre 27%, nos 
meses de julho e agosto, e 
em 26%, em setembro.

A avaliação negativa de 
Bolsonaro apresentou cresci-
mento em três regiões entre 
agosto e setembro: Nordes-
te, Sudeste e Sul. Conforme 
os dados do levantamento, o 
Nordeste foi a região do país 
onde a rejeição a Bolsonaro 
tem o maior percentual, de 
59%, acima dos 53% regis-
trados em agosto.

No Sudeste, passou de 42% 
para 47%, na mesma base de 
comparação. E, no Sul, subiu 
de 36% para 39%. No Norte 
e no Centro-Oeste, houve 
uma leve queda na avaliação 
negativa do presidente, para 
40%, mas dentro da margem 
de erro de três pontos percen-
tuais. Já avaliação positiva de 
Bolsonaro cresceu no Sul, pas-
sando de 29% para 32% entre 
agosto e setembro, mas ficou 
estável no Centro Oeste

Divulgação

Lula venceria no primeiro turno em 
2022 e reprovação a Bolsonaro cresce

O Brasil venceu o Chile 
por 1 a 0 e chegou ao me-
lhor início da história das 
Eliminatórias Sul-America-
nas para a Copa do Mundo.

Com sete jogos disputa-
dos nas Eliminatórias, o Bra-
sil registra sete vitórias, com 
17 gols marcados e apenas 
dois sofridos. Everton Ribeiro 
marcou o único gol do duelo 
realizado no Monumental de 
Santiago, na capital do Chile.

A vitória deixou o Brasil 
com 21 pontos e na liderança 

das Eliminatórias, 12 acima 
da quinta colocada Colômbia. 
Já o Chile segue em situação 
complicada, com seis pontos 
e na sétima colocação.

As duas seleções voltam 
a campo neste domingo (5). 
O Brasil recebe Argentina em 
São Paulo, às 16h, enquanto o 
Chile viaja para duelar contra 
o Equador, em Quito, às 18h.

As Eliminatórias Sul-
-Americanas são disputadas 
no sistema de pontos corri-
dos em dois turnos, com as 

quatro primeiras seleções 
se classificando diretamente 
para a Copa do Mundo 2022.

BRASIL SEM BRILHO
A primeira chegada de 

perigo da partida saiu logo 
no primeiro minuto. Gabriel 
disparou pela direita e fina-
lizou cruzado, mas a zaga do 
Chile conseguiu o corte.

Nova chance do Brasil aos 
oito minutos. Neymar bateu 
escanteio da esquerda e Lu-
cas Paquetá apareceu livre 

para testar por cima da meta.
O Chile chegou pela pri-

meira vez aos 19 minutos. 
Vargas avançou pela faixa 
central e finalizou rente ao 
travessão de Weverton.

A resposta do Brasil veio 
aos 24 minutos. Neymar ta-
belou com Lucas Paquetá e da 
entrada da área finalizou ras-
teiro, rente ao poste direito.

Neymar perdeu nova 
oportunidade aos 26 minutos. 
Gabriel puxou contra-ataque 
pela direita e encontrou o ata-

cante livre na área, mas a fina-
lização saiu muito alta.

Weverton salvou duas ve-
zes o Brasil aos 29 minutos. Vi-
dal cobrou falta da entrada da 
área no meio do gol e o goleiro 
espalmou, defendendo tam-
bém a finalização a queima-
-roupa de Vargas. Nova che-
gada do Chile aos 38 minutos. 
Vidal avançou pela esquerda 
e finalizou mirando o canto 
esquerdo, mas Weverton con-
seguiu espalmar a bola.

Alex Sandro evitou o pri-

meiro gol do Chile aos três 
minutos do segundo tempo. 
Vidal deu belo passe para 
Aránguiz na área e o volante 
foi travado no momento da 
finalização pelo lateral.

Só que foi o Brasil quem 
abriu o placar aos 18 minu-
tos. Danilo fez boa jogada e 
encontrou Everton Ribeiro na 
área, com o meia ajeitando 
para Neymar finalizar para 
bela defesa de Bravo. Ever-
ton pegou o rebote na área e 
finalizou no canto direito.

Brasil vence Chile e chega a melhor início na história das Eliminatórias da Copa 



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
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

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

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

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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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
-------------------------------
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 
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
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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
-------------------------------
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 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 3 de Setembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 classificadosGoiás, Tocantins e DF, 3 de Setembro de 2021DIÁRIO DO ESTADO 7

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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, OPORTU-
NI4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
3 suítes, 2 VG, lazer 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. 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, co-
zinha, área de serviço, 
sala Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor 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

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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

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. BANDEIRANTES 
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 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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, 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Um dos grandes astros 
do futebol mundial, Diego 
Armando Maradona, não 
resistiu a uma parada car-
diorrespiratória e morreu 
nesta quarta-feira (25), aos 
60 anos. Sua saúde já vinha 
dando sinais de instabilida-
de; no início de novembro, 
o craque argentino passou 
por uma cirurgia de emer-
gência a fim de tratar um 
hematoma subdural — 
acúmulo de sangue entre 
o cérebro e o seu revesti-
mento externo, em geral 
causado por traumas.

Na sequência, Marado-
na permaneceu internado 
por 8 dias em virtude de 
um quadro que envolvia 
condições como anemia e 

miocardiopatia. A notícia 
de sua morte repercutiu 
por todo o mundo.

A produção é focada 
em sua experiência como 
treinador do Dorados de 
Sinaloa, clube de futebol 
mexicano. Ao longo de 
sete episódios, é possível 
acompanhar como Mara-
dona foi peça fundamen-
tal para tirar o time da 
última posição do campe-
onato e torná-lo capaz de 
lutar pelo acesso à elite 
do futebol mexicano.

Como não poderia ser 
diferente, a minissérie 
também explicita traços 
marcantes da personalida-
de do ex-jogador e ques-
tões de sua vida pessoal.

O Spotify é um dos 
maiores aplicativos 
de paradas musi-

cais do mundo atualmente. 
E tem artistas que fazem 
de tudo para emplacar suas 
músicas em primeiro nas pa-
radas musicais do aplicativo.

Mas parece que há uma 
grande história por trás de mú-
sicas que garantem o primeiro 
lugar. Léo Dias denunciou um 
suposto grupo que cobram 
para emplacar músicas nas 
playlists da plataforma.

Mesmo que as playlists 
não sejam oficialmente feitas 
pelo Spotify, a ação não é le-
gal já que artistas usam esse 
”empurrãozinho” para impul-
sionar seus lançamentos.

Não entendeu o que acon-
tece? A gente te explica. A 
intenção é colocar a música 
no maior número possível 
de playlists para que a can-
ção aumente o número de 
plays e, consequentemen-
te, suba no ranking oficial 
do aplicativo de streaming. 
O motivo é bem simples: 
quanto maior a presença do 
lançamento, melhor a per-
formance e maiores são as 

chances de emplacar nas prin-
cipais playlists da plataforma.

Procurada pela coluna, a 
assessoria de imprensa do 
Spotify informou que o ato 
viola seus termos de uso: 
“Qualquer serviço que ale-
ga oferecer colocação ga-
rantida em listas de repro-
dução no Spotify em troca 
de dinheiro viola nossos 
termos e condições e não 
deve ser usado”, pontuou.

Ainda de acordo com a 
assessoria da plataforma, 
mesmo que alguns usuários 

usem esse famoso ”jeitinho”, 
as regras são claras e há um 
posicionamento público ofi-
cial completo do Spotify so-
bre esse assunto.

Além do mercado parale-
lo, também circula pelos bas-
tidores que alguns artistas 
utilizam bots para aumentar 
os ouvintes dos lançamentos. 
Ou seja, programas fantas-
mas/robôs que são progra-
madas para ouvir a música 
e aumentar os plays. Dentro 
dele, é possível comprar a 
quantidade de plays que de-

seja. Os valores variam entre 
R$ 57 para 100 plays até R$ 
177 para 5000.

“Com ela, fica mais viá-
vel a popularidade da sua 
música e de você enquanto 
artista, com a possibilidade 
de alcançar uma base de 
fãs. O aumento de plays faz 
com que a sua música seja 
encontrada com mais faci-
lidade, otimizando as suas 
taxas de royalties a partir 
da quantidade de plays ad-
quiridas”, garante um dos 
sites visitados pela coluna.

Dinheiro e poder: o esquema 
por trás das playlists do Spotify

Maradona no México: 
astro do futebol tem 
minissérie documental


