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Uma amiga e outros dois comparsas planejaram a morte da jovem Ariane Bárbara Laureano Oliveira, de 18 anos, para testar como 
uma das amigas de Ariane se comportaria após cometer o assassinato de uma pessoa. O corpo foi encontrado em uma área de mata 
no Setor Jaó. Segundo ele, três amigos (duas moças e um rapaz) planejaram o homicídio de Ariane e a escolheram aleatoriamente

DIÁRIO DO ESTADO
Jovem foi morta em Goiânia porque 
amiga queria testar se era psicopata

Rogério Cruz par-
ticipa do anúncio 
de regras do Casa 
Verde e Amarela   p2 p4

CPI da Covid aprova convocação 
de ex-mulher de Jair Bolsonaro
Em mais uma derrota para o governo de Bolsonaro, a CPI da Covid, no Sena-
do, aprovou nesta quarta-feira, um requerimento para convocar a advogada 
Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente, para prestar depoimento.

p2

 O salário mínimo, de R$ 1.100 em 2021, está perdendo poder de compra 
rápido ao longo do ano, conforme a inflação avança e torna itens do dia a 
dia mais caros. Desde janeiro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC), o indicador oficial de inflação da baixa renda, já subiu 5,9%, numa 
das maiores altas para o período em duas décadas

Salário mínimo já perdeu 
R$ 62 em poder de compra 
devido a inflação em 2021  p4

p8
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Goiânia pode lançar 
o programa habita-
cional Casa Verde e 

Amarela já na próxima se-
mana. Nesta quarta-feira 
(15), o prefeito da capital 
Rogério Cruz (Republicanos) 
esteve em Brasília durante 
o anúncio das novas regras 
pelo governo federal. Ele 
articula com representantes 
do Ministério da Cidadania 
para vir à capital para o lan-
çamento nos próximos dias.

“Participei há pouco, em 
Brasília, do anúncio pelo 

Governo Federal de novas 
regras para o Casa Verde 
e Amarela, programa de 
habitação que pretende-
mos lançar em Goiânia 
para beneficiar as famílias 
da nossa cidade. Sei da 
importância da casa pró-
pria e queremos tornar 
esse sonho realidade para 
o maior número possível 
de goianienses. São novos 
avanços. Mais brasileiros 
vivendo bem de verdade”, 
escreveu nas redes sociais. 

Vale destacar, o governo 

federal anunciou uma série 
de mudanças no programa 
lançado em agosto de 2020 
que objetiva substituir o Mi-
nha Casa, Minha Vida. Entre 
elas, estão a redução de taxa 
de juros para uma parte dos 
beneficiários do programa; 
ampliação do teto do valor 
dos imóveis considerados 
habitação popular; aumento 
do número de famílias aptas 
às menores taxas de juros do 
programa; e mais. As novida-
des ocorreram em cerimônia 
no Palácio do Planalto. O pre-

sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) estava presente.

CASA VERDE E AMARELA
Segundo exposto no lança-

mento, todas as famílias com 
renda até R$ 2 mil mensal se-
rão contempladas pelas mes-
mas taxas de juros. São 4,25% 
ao ano, para cotistas do FGTS, 
e 4,75% ao ano para quem 
não é para a região Norte e 
Nordeste; e 4,5 e 5% para Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste.

Além disso, há a redução 
temporária das taxas de ju-

ros (até o fim de 2022) para 
famílias com renda mensal 
entre R$ 4 mil e R$ 7 mil em 
0,5 ponto percentual. O teto 
do valor dos imóveis tam-
bém aumentou, variando 
por região; e o orçamento 
dos programas de habita-
ções populares de aumen-
tar nos próximos anos: 10% 
(2022); 12% (2023); e 15% 
(2024). Entre as mudanças, 
também estão previstas 
alianças com Estados e muni-
cípio e prazos novos para re-
tomada e entrega de obras.

Reprodução

A Agência Goiana de 
Infraestrutura e Trans-
portes (Goinfra), recebe 
as equipes técnicas do 
Ministério da Infraestru-
tura (Minfra) e do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES), nesta quinta-fei-
ra (16), para nova reunião 
sobre o novo traçado do 
Anel Viário da Região Me-
tropolitana de Goiânia. É 
a segunda vez que técni-
cos federais vêm à capital 
para debater e construir 
traçado alternativo ao 
projeto inicial da obra, de-
senhado em 1996.

Em maio, as equipes 
estiveram em Goiânia 
para conhecer a sugestão 
elaborada pela Goinfra, 
de um traçado mais am-
plo e coerente com a re-
alidade atual. Dessa vez, 
o Minfra traz o resultado 
dos estudos executados 
pelo BNDES para apresen-
tá-lo ao governo estadual.

O encontro contará 
com a participação do pre-
sidente da Goinfra, Pedro 
Sales. Além de represen-
tantes do Conselho de De-
senvolvimento Econômico, 
Sustentável e Estratégico 
de Goiânia (Codese-GO), 
da Secretaria Municipal de 
Relações Institucionais da 
Prefeitura de Goiânia (SRI) 
e do Grupo de Trabalho do 
Anel Viário, formado por 
seis parlamentares goia-
nos, entre eles, a deputada 
federal Flávia Morais.

PROJETO
Depois de pronto, o 

projeto do Anel Viário 
de Goiânia impactará 
em 21 municípios. O 
projeto inicial de im-
plantação vem se  ar-
rastando por 25 anos e 
previa uma estrutura de 
cerca de 82 quilômetros.

Em 2001, o Depar-
tamento Nacional de 
Infraestrutura de Trans-
portes (DNIT) entregou 
18 quilômetros da via, 
na divisa de Goiânia e 
Aparecida, que ligam as 
rodovias BR-153 e BR-
060. E até hoje, a cons-
trução segue parada.

Rogério Cruz participa do anúncio de
novas regras do Casa Verde e Amarela 

Uma amiga e outros 
dois comparsas planejaram 
a morte da jovem Ariane 
Bárbara Laureano Olivei-
ra, de 18 anos, para testar 
como uma das amigas de 
Ariane se comportaria após 
cometer o assassinato de 
uma pessoa. A jovem foi 
dada como desaparecida 
entre os dias 24/8 e 30/8, 
quando seu corpo foi en-
contrado em uma área de 
mata no Setor Jaó.

O delgado Marcos de 
Oliveira Gomes, da Delega-
cia Estadual de Investigação 
de Homicídios (DIH), que 
investiga o caso apresentou 
nesta quarta-feira (15) os 
detalhes sobre o esclare-

cimento do caso. Segundo 
ele, três amigos (duas mo-
ças e um rapaz) planejaram 
o homicídio de Ariane e a 
escolheram aleatoriamen-
te, com a intenção única 
de testar o comportamento 
psíquico de uma das garo-
tas envolvidas no crime.

Raíssa Nunes Borges, de 
19 anos, Enzo Jacomini Car-
neiro Matos, que se apre-
senta como Freya, de 18 
anos e Jefferson Cavalcante 
Rodrigues, de 22 anos pas-
saram no Parque Lago das 
Rosas, no Setor Oeste de 
Goiânia, para pegar Ariane. 
Assim que ela entrou no 
veículo, o plano que eles 
haviam elaborado iniciou.

Todo o plano foi relata-
do ao delegado, durante o 
interrogatório e a confissão 
dos suspeitos. A descoberta 
começou com a identifica-
ção das amigas que teriam 
convidado Ariane para sair 
no dia em que ela desapa-
receu, e em seguida, do ve-
ículo que teria transportado 
o corpo da ovem, até o local 
onde foi encontrado.

De acordo com as inves-
tigações, os suspeitos esco-
lhem até uma música tema, 
que tocaria no carro na hora 
do crime. O plano era deixar 
a música tocar, enquanto 
eles andavam de carro, em 
direção ao Setor Jaó, para 
que o assassinato fosse ini-

ciado Jefferson daria um 
sinal: Um estalar de dedos.

Jefferson conduzia o ve-
ículo, enquanto uma das 
garotas estava no banco do 
carona. Atrás estavam Aria-
ne e a outra jovem envolvida 
no crime. Quando o jovem 
estalou os dedos, a menina 
que estava ao lado da vítima 
tentou enforcá-la a deixando 
desacordada. O delegado 
informou, que neste mo-
mento, a jovem que estava 
sentado no banco da frente, 
se virou para trás e deu uma 
facada em Ariane.

Os jovens suspeitos de 
cometer o crime relataram 
que não havia um motivo 
para o assassinato de Ariane, 

além da intenção de testar 
o suposto comportamento 
psicopata de uma das en-
volvidas. Se não fosse ela, 
seria outra pessoa. Os três 
jovens estavam decididos 
em cometer o crime. A es-
colha de Ariane teria acon-
tecido de forma aleatória, 
devido sua baixa estatura.

Para o delegado, o caso 
foi emblemático. Além da 
repercussão que gerou, ele 
demonstra os cuidados que 
os pais devem ter ao acom-
panhar o desenvolvimento 
dos filhos. O delegado tam-
bém fez um alerta, nesse 
sentido, para que os pais 
fiquem atentos ao compor-
tamento dos jovens.

Jovem se diz Serial Killer e mata melhor amiga em Goiânia
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Ao menos cinco municí-
pios de Goiás aderiram 
ao rodízio de abaste-

cimento de água em decor-
rência do período de estia-
gem. Segundo a Saneago, em 
Goianésia, São Luís de Mon-
tes Belos e São Luiz do Norte 
o sistema de rodízio está em 
vigor desde o início da sema-
na. Em Crixás, o sistema deve 
ser implementado a partir de 
amanhã (16). Já Senador Ca-
nedo não aderiu ao sistema, 
mas enfrenta dificuldades 
no abastecimento com falta 
d’água em pontos específicos.

De acordo com a Saneago, 
somente esses quatro entre 
os 226 municípios atendidos 
pela companhia tiveram que 
aderir ao sistema de rodízio 
de abastecimento até agora. 
A companhia considera uma 
“média melhor que nos de-
mais estados brasileiros com 
alerta hídrico”, mas que “o pro-
longamento da estiagem, drás-
tica diminuição da umidade, 
chegando a 12%, e aumento 
do consumo de água” levaram 
à adoção de medidas extras 
para segurar o abastecimento.

Entre essas medidas, 
segundo a Saneago, estão 

aquelas voltadas para a re-
dução do índice de perdas na 
distribuição, que incluem au-
tomação de sistemas, insta-
lação de Válvulas Redutoras 
de Pressão (VRPs), aumento 
de reservação, entre outros. 
Para a companhia, tais ações 

surtiram efeito positivo neste 
período de seca. “Enquanto 
a média nacional de perdas 
atinge 39%, os índices atu-
alizados da Companhia são 
de apenas 26,9% para Goiás 
e 18,76% para Goiânia – os 
melhores do País”, concluiu.

RODÍZIO DE ÁGUA
Além dos municípios 

atendidos pela Saneago, 
outros abastecidos por com-
panhias municipais também 
enfrenram problemas hí-
dricos. É o caso de Caldas 
Novas, que decretou situa-

ção de calamidade hídrica e 
também precisou aderir ao 
rodízio de abastecimento. 
Nele, parte da cidade tem o 
abastecimento suspenso das 
10h às 22h em dias pares e a 
outra em dias ímpares.

Em comunicado, o dire-

tor-presidente do Departa-
mento Municipal de Águas 
e Esgotos de Caldas Novas 
(Demae), Rafael Marra, disse 
que o sistema de captação 
de água do município não 
recebeu investimentos nos 
últimos 20 anos, e que mais 
recursos são necessários para 
solucionar a crise hídrica.

Já Senador Canedo infor-
mou que não há rodízio de 
abastecimento na região. No 
entanto, há registro de falta 
d’água nos setores Parque 
Alvorada e Conjunto Mora-
da do Morro. Alguns mora-
dores relatam que precisam 
fazer viagens com carrinhos 
de mão para buscar água em 
torneiras da prefeitura.

O presidente da Sanesc, 
Cainã Teodoro, confirmou 
que há problemas pontuais 
de falta d’água nesses locais, 
mas que a Sanesc já está re-
solvendo com mutirões com 
caminhões pipas e algumas 
manobras no sistema. “A 
gente consegue pegar aque-
las regiões que estão 100% 
abastecidas, diminuir um 
pouco da água delas e vol-
tar a sobra para esses locais 
em crise hídrica”.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Desen-
volvimento e Inovação (Sedi), 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa (Fapeg) e a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), vai 
assinar um termo de coope-
ração com a área de inovação 
do Hospital Israelita Albert 
Einstein. O objetivo é colabo-
rar na geração de novas tec-
nológicas na área de saúde 
por meio de startups goianas.

“Como promotores do 
ecossistema de inovação 
goiano, queremos aproximar 

nossas startups do hospital de 
modo a gerar soluções para 
melhoria no atendimento à 
população”, explica a superin-
tendente de Inovação Tecno-
lógica da Sedi, Lidiane Abreu.

O Albert Einstein, que 
comprou o Órion, em Goiânia, 
no início deste ano, tem um 
projeto chamado Eretz.bio, 
que lidera uma série de ini-
ciativas de desenvolvimento e 
codesenvolvimento de tecno-
logias e negócios inovadores. 
A Eretz.bio tem incubadora 
de startups, fundo de investi-

mento para novas empresas e 
fomento ao empreendedoris-
mo na área de saúde.

A unidade, que também 
deve operar em Goiás, ofe-
rece espaço de escritórios e 
estrutura laboratorial para 
o trabalho de negócios sele-
cionados, que terão à sua dis-
posição diversas estruturas 
laboratoriais e de desenvol-
vimento de pilotos nas diver-
sas unidades do Einstein pelo 
Brasil. A Eretz.bio também 
realiza investimentos pontu-
ais nos novos negócios.

As startups selecionadas 
terão a sua disposição estru-
turas altamente sofisticadas 
de laboratórios de ciência 
básica e laboratórios de pes-
quisa clínica do Einstein, com 
equipamentos de ponta e 
profissionais de diversas áre-
as como biologia molecular, 
sequenciamento genético, 
citometria de fluxo, cultura 
celular, microscopia, análise 
proteica e outros. A Eretz.
bio tem hoje 64 startups in-
cubadas, mas já passaram 
pelo programa 108 negócios.

Reprodução

Governo assina termo de cooperação para gerar inovações tecnológicas na Saúde

Crise hídrica: cinco municípios de Goiás
 já fazem rodízio de abastecimento de água



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 16 de Setembro de 2021Brasil

O salário mínimo, de 
R$ 1.100 em 2021, 
está perdendo po-

der de compra rápido ao 
longo do ano, conforme a 
inflação avança e torna itens 
do dia a dia mais caros.

Desde janeiro, o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC), o indicador ofi-
cial de inflação da baixa ren-
da, já subiu 5,9%, numa das 
maiores altas para o período 
em duas décadas. É, em oito 
meses, mais do que a inflação 
de outros anos inteiros. Em 
2020, por exemplo, o INPC foi 
de 5,5% e, em 2019, 4,5%.

Com isso, o salário míni-
mo, que foi reajustado pela 
última vez em janeiro, já per-
deu R$ 62 de seu poder de 
compra: descontada a infla-
ção, os R$ 1.100 de janeiro 
são o equivalente, hoje, a R$ 
1.038, de acordo com o De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese). Ou seja: 
ter R$ 1.100 na mão, agora, 
compra o que, em janeiro, 
custava R$ 1.038, na média.

REAJUSTE NACIONAL
O salário mínimo deve 

ser reajustado todo ano pelo 
menos para recompor a in-
flação do ano anterior, um 
direito que é garantido pela 
Constituição Federal.

Esses reajustes são feitos 
pelo governo anualmente, 
geralmente em janeiro, e é 
normal, com isso, que o sa-
lário mínimo vá perdendo 
um pouco de seu poder de 
compra conforme os meses 
passam e a inflação avança.

Ou seja, o piso nacional 
sempre chega ao fim do ano 
capaz de comprar um pouco 
menos do que comprava no 

início. Como neste ano, po-
rém, muitos itens começa-
ram a ficar caros demais, essa 
mordida nos salários ficou 
mais rápida e mais intensa.

“A velocidade com que o 
salário mínimo vem perdendo 
poder de compra ficou muito 
rápida”, disse Ilmar Silva, eco-
nomista do Dieese. “E, para 
uma pessoa que vive com 
uma renda de R$ 1.100, qual-

quer R$ 62 faz diferença, sim.”

INFLAÇÃO PARA POBRES
Silva destaca, ainda, que 

a dinâmica atual da inflação 
está especialmente mais 
cruel para os mais pobres, 
que têm uma parte muito 
maior do salário compro-
metida com itens básicos 
da casa – justamente onde 
estão os maiores aumentos.

“A alta mais considerável 
aconteceu no grupo de ali-
mentação, que é o que vai 
trazer a maior preocupação 
para as famílias de renda 
mais baixa. Cerca de 25% do 
orçamento deles é com ali-
mentação”, disse.

Em 2021, considerado 
o acumulado entre janeiro 
e agosto, os preços dos ali-
mentos nos supermercados 

sobiram 4,7%, de acordo 
com os dados do INPC.

E, se 2020, os vilões foram 
o arroz e o óleo de soja, em 
2021, são as carnes (+8,4%), 
o frango (+11%), a margarina 
(+15%) e o café (+17%) que 
também resolveram pesar 
no carrinho. Além disso, a 
conta de luz sobe 10% só 
neste ano, o gás encanado 
já ficou 14% mais caro desde 
janeiro e, o botijão, 23%.

Também estão na lista a 
gasolina, que já subiu 30% e, o 
etanol, 40%. “Os combustíveis 
afetam menos a baixa renda, 
que não tem carro, mas aca-
bam influenciando no preço 
dos alimentos e de uma série 
de outras coisas [pelo trans-
porte]”, explica Silva.

Não à toa, a inflação da 
baixa renda está correndo 
na frente da inflação geral: 
enquanto o INPC, que consi-
dera a cesta de consumo da-
quelas que ganham até cinco 
salário mínimos, sobe 5,9% 
de janeiro a agosto, o IPCA, 
que é a inflação da popula-
ção geral, sobe 5,7%.

Em 12 meses, o IPCA che-
gou a 9,7%, enquanto o INPC 
já passou dos dois dígitos e 
chegou aos 10,4% em um 
ano até agosto. Os dois indi-
cadores são calculados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Divulgação

Salário mínimo já perdeu R$ 62 em poder 
de compra com alta da inflação em 2021

Em mais uma derrota 
para o governo de Jair Bol-
sonaro, a Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Covid, no Senado, aprovou 
nesta quarta-feira, 15, um 
requerimento para convocar 
a advogada Ana Cristina Val-
le, ex-mulher do presidente, 
para prestar depoimento.

O motivo é a relação dela 
com o advogado Marconny 

Albernaz Faria, investigado 
sob suspeita de ter atuado 
como lobista da Precisa Me-
dicamentos, empresa que 
fechou contrato bilionário 
com o Ministério da Saúde 
para vender vacinas. A con-
vocação da ex-mulher de 
Bolsonaro é mais um sinal 
da falta de articulação do go-
verno no Senado. Minoria na 
CPI e com relação conturba-

da com o presidente da Casa, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
o Palácio do Planalto tem so-
frido sucessivas derrotas.

Ontem, teve uma medida 
provisória que dificultava a 
remoção de conteúdo das re-
des sociais devolvida, iniciativa 
considerada incomum. Segun-
do o senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), Faria deman-
dou a ex-mulher de Bolsonaro 

por duas vezes em questões 
relacionadas ao governo.

Em uma delas, afirmou o 
parlamentar, o advogado pe-
diu uma “atenção especial” 
para um caso de investigação 
de corrupção e, na outra, solici-
tou interferência para um car-
go público. Ana Cristina é mãe 
de Jair Renan, o quarto filho do 
presidente, com quem Faria 
também admitiu ter relação 

de amizade. Ana Cristina e Jair 
Renan moram hoje em Brasília. 
Em uma segunda oportuni-
dade, o advogado recorreu à 
ex-mulher de Bolsonaro para 
influenciar a nomeação ao 
cargo de chefe da Defensoria 
Pública da União (DPU).

O candidato apoiado por 
Faria era o defensor público 
Leonardo Cardoso. “O deta-
lhamento vai ao nível de es-

colher se o pedido vai por e-
-mail, vai por mensagem, que 
é mais pessoal. Vai ao detalhe 
de tentar atacar os adversários 
na corrida pela nomeação, di-
zendo que são de esquerda” 
relatou Alessandro Vieira. 
Questionado por Vieira se co-
nhecia Cardoso, o advogado 
disse, primeiro, que não. De-
pois voltou atrás. “Estive com 
ele uma vez”, afirmou Faria. 

CPI da Covid aprova convocação de Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro



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

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

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Cate ,sala,cozinha e área 
de serviços R$220 Mil 
(62) 8130-42 40/94 90-
2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 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

-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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,co
zinha,sala,varanda,barr
acão com 2/4, sala cer-
ca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garage-
mjoiaempreendimentos.
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 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil

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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Theo Becker usou as 
redes sociais, neste terça-
-feira, para fazer uma re-
velação. Segundo o ator e 
modelo, de 44 anos, ele já 
pensou na possibilidade de 
ser gay. O artista não espe-
cificou em que momento 
de sua vida aconteceu a 
situação. Reiterou, no en-
tanto, que não conseguiu.

“Juro. Tentei ter mente 
aberta. Um dia pensei na 
possibilidade de ser Gay, 
mas não consegui… Não 
era de minha natureza. 
Respeito máximo a ‘esco-
lha’ de cada um”, diz ele

A declaração repercutiu 

na web: “Ninguém esco-
lhe ser LGBTQIA+. A gente 
simplesmente é”, diz um 
dos comentários. “Então, 
é compreensível você não 
ter conseguido, porque 
não é algo que se escolhe. 
Se tivéssemos escolha, 
muitos de nós não seria, 
porque a gente passa por 
muita dificuldade… ques-
tão de aceitação da família, 
amigos, sociedade no ge-
ral”, diz outro.

Um internauta disse 
ainda: “Theo, você é bra-
sileiro. Não desista e tente 
outra vez”. O artista, então, 
respondeu: “negativo”.

Coldplay anunciou nes-
ta segunda-feira uma 
parceria com o BTS no 

single “My Universe”, grava-
do em inglês e coreano, que 
será lançado no próximo dia 
24. Uma prévia da canção foi 
divulgada no TikTok dos idols, 
mostrando-os cantando jun-
to ao vocalista Chris Martin.

Essa não é, contudo, a 
primeira interação entre 
os artistas. Em fevereiro, o 
grupo sul-coreano chamou 
atenção por fazer um cover 
do sucesso “Fix You”, geran-
do boa recepção nas redes 
sociais, além de um elogio 
da própria banda britânica. 
Desde então, fãs vem pedin-
do cada vez mais um traba-
lho conjunto entre eles.

E ainda, na última sexta-
-feira, também repercutiu a 
conversa transmitida no You-
Tube entre o vocalista Chris 
Martin e os idols do septeto 
com enfoque no sucesso do 
hit “Permission to dance”, 
com legendas disponíveis em 
inglês pelo canal BANGTANTV.

Quanto a essa colabora-
ção deles, consta no site do 
Coldplay que uma árvore 

será plantada e mantida pela 
banda e seus parceiros para 
cada CD, cassete e vinil com-
prado através da loja oficial. 
A ação será realizada pela or-
ganização One Tree Planted.

Na mídia física, também 
há ambas versões, já disponí-
veis na pré-venda. Segundo o 
comunicado sobre a colabora-

ção, o single traz uma mistura 
de “sons, expressões e cultu-
ras para mostrar o quanto a 
música é global”. A capa inter-
na inclui a reprodução de le-
tras manuscritas por Coldplay 
e BTS, com material impresso 
em cartão de origem susten-
tável e um verniz de brilho 
especial na capa e contracapa.

Para as plataformas digi-
tais, a música pode ser pré-
-salvada, assim como sua 
versão instrumental. “My 
Universe” é ainda a 10ª faixa 
do novo álbum do Coldplay, 
“Music of the spheres”, que 
será lançado em 15 de ou-
tubro. A banda abriu a pré-
-venda há dois dias.

Coldplay e BTS vão plantar árvore 
para cada venda de “My Universe”

Theo Becker assume 
que já tentou ser gay


