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A maioria dos maiores municípios de Goiás está em cima do muro sobre a obrigatoriedade da adoção de um passaporte da vacina contra a Co-
vid-19 em determinados locais. Na contramão, Caldas Novas acompanha cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e já aderiu ao passaporte em 
eventos com bilheteria. A Prefeitura de Goiânia diz que estuda a proposta desenvolve um certificado digital de comprovação da imunização. 

DIÁRIO DO ESTADO
Municípios goianos resistem para 
decidir sobre passaporte da vacina

Luciano Huck 
faz público tor-
cer o nariz. “Vol-
ta, Faustão”  p8 p2

Educação adere à campanha da 
ONU contra o desperdício de comida
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), 
aderiu à campanha da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO) contra o desperdício de comida. 
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O desemprego recuou para 13,7% em junho, último mês do trimes-
tre móvel iniciado em abril. O percentual foi atingido depois de ficar 
em 15,1% em março. Já a taxa de desocupação dessazonalizada, que 
exclui os efeitos das variações sazonais do conjunto de dados tempo-
rais de junho (13,8%), é a menor apurada desde maio de 2020.

Desemprego recua, 
mas continua alto em 
todo o Brasil  p4
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A maioria dos maiores 
municípios de Goi-
ás está em cima do 

muro sobre a obrigatorie-
dade da adoção de um pas-
saporte da vacina contra a 
Covid-19 em determinados 
locais, como eventos sociais, 
bares, restaurantes e boates. 
Na contramão, Caldas Novas 
acompanha cidades como 
São Paulo e Rio de Janeiro e 
já aderiu ao passaporte em 
eventos com bilheteria.

A Prefeitura de Goiânia 
diz que estuda a proposta 
e a Secretaria Municipal de 
Inovação, Ciência e Tecnolo-
gia (Sectec), desenvolve um 
certificado digital de com-
provação da imunização. En-
tretanto, a discussão ainda 
ocorre na Câmara Municipal, 
com parlamentares contra e 
a favor da obrigatoriedade. 
De acordo com a Prefeitura, 
a administração pública tem 
acompanhando as discus-
sões na Câmara antes de to-
mar uma decisão.

Em Aparecida de Goiânia, 
o Comitê de Prevenção e En-
frentamento a Covid avalia 
há algumas semanas a ado-
ção da exigência do cartão 
de vacinação contra a doen-
ça para acesso a alguns esta-
belecimentos, como bares, 
mas ainda não tem uma defi-
nição se vai adotar a medida.

Já em Anápolis, a assesso-
ria de imprensa da Prefeitura 
informou que o assunto não 
está em discussão. As cida-
des de Pirenópolis e Trindade 
afirmaram que a possibilida-
de ainda está em discussão.

A prefeitura de Senador 
Canedo informou, por meio 
de nota, que até o momento 
não discute a implantação 
de passaporte sanitário no 
município. “O acompanha-
mento dos casos de Covid-19 
é realizado diariamente e cer-
ca de 80% da população adul-
ta já tomou pelo menos uma 
dose da vacina, dispensando 
a necessidade da adoção de 
medidas mais restritivas do 
que as que já são adotadas 
no momento”, diz, em nota.

CALDAS NOVAS
Na última segunda-

-feira(27), a prefeitura de 
Caldas Novas publicou um 
decreto que permite a reto-
mada de eventos no muni-
cípio. Os eventos com bilhe-
teria poderão ser realizados 

com a capacidade de públi-
co máxima a 75% do local, 
conforme certificação pelo 
Corpo de Bombeiros.

Entretanto, será exigida, 
tanto do público quanto das 
pessoas envolvidas na orga-
nização dos eventos, a apre-
sentação do comprovante de 
vacinação correspondente à 
segunda dose ou dose única 
contra a Covid-19, com o pra-
zo antecedente de dez dias, 
ou do teste negativo para a 
doença. “É uma maneira que 
criamos de estimular que os 
mais jovens se vacinem”, diz 
Rodrigo Brum, secretário de 
Relações Governamentais de 
Caldas Novas.

De acordo com ele, a de-
cisão foi tomada pensando 
na retomada das atividades 
econômicas na cidade com 

segurança, especialmente 
e no final do ano. “No final 
de novembro e início de de-
zembro as pessoas com mais 
de 18 anos, que é a maioria 
do público dos eventos que 
acontecem durante a alta 
temporada, já terão condi-
ções de ter tomado a segun-
da dose da vacina”, afirma.

DOSE DE REFORÇO
O Ministério da Saúde 

anunciou nesta terça-feira 
(28)  a ampliação da aplica-
ção de doses de reforço das 
vacinas contra Covid-19 para 
pessoas a partir dos 60 anos. 
Até então, ela estava sendo 
administrada apenas em ido-
sos com mais de 70 anos e 
imunossuprimidos, que teve 
início no dia 15 de setembro. 

De acordo com o Minis-

tério, assim como nos ido-
sos com mais de 70 anos, a 
vacina deve ser aplicada nos 
adultos que tomaram a se-
gunda dose há mais de seis 
meses. O público estimado 
é de 7 milhões de pessoas 
no Brasil. De acordo com o 
ministro interino, o secretá-
rio executivo Rodrigo Cruz, a 
distribuição dessas doses de 
reforço para os Estados deve 
começar ainda nesta semana.

A superintendente de 
Vigilância em Saúde da Se-
cretaria de Estado de Saúde 
de Goiás (SES-GO), Flúvia 
Amorim, diz que a decisão 
dos municípios ampliarem 
ou não a faixa etária de apli-
cação da dose de reforço, 
ficará a cargo de cada um 
deles. “Cada cidade sabe da 
sua realidade”, diz.

Reprodução

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(SME), aderiu à campa-
nha da Organização das 
Nações Unidas para a Ali-
mentação e Agricultura 
(FAO) contra o desperdício 
de comida. O Dia Interna-
cional de Conscientização 
sobre Perda e Desperdí-
cio de Alimentos é cele-
brado pelo segundo ano 
consecutivo no dia 29 de 
setembro e na rede mu-
nicipal de ensino o evento 
de adesão será realizado 
na Escola Municipal Pedro 
Gomes de Menezes.

O evento contará com a 
participação do secretário 
municipal de Educação, 
professor Wellington Bes-
sa. Na programação, estão 
previstas apresentações 
culturais de recital de poe-
sia, contação de histórias e 
plantação de hortaliças do 
projeto na horta comunitá-
ria da instituição.

Dia Internacional da 
Conscientização sobre 
Perda e Desperdício de 
Alimentos. A iniciativa 
mundial da ONU tem por 
objetivo conscientizar a 
população sobre o desper-
dício de alimentos gerado, 
diante de uma parcela 
significativa de habitantes 
que estão submersos no 
mapa da fome e viram, 
com o iminência da pande-
mia de Covid-19, a insegu-
rança alimentar aumentar 
cada vez mais. A data cha-
ma a atenção de consumi-
dores e produtores para re-
pensar formas sustentáveis 
de produção, consumo e 
descarte de alimentos.

Municípios goianos resistem para 
decidir sobre passaporte da vacina

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento 
Urbano e Habitação (Sepla-
nh), lança nesta terça-feira 
(28/9) a Operação Boas 
Compras 2021, que busca 
intensificar as ações de fis-
calização e de segurança na 
região da 44, em virtude do 
aumento da circulação de 
pessoas no local, por conta 
das compras de fim de ano.

O lançamento da Ope-
ração Boas Compras 2021 

é realizado durante a visita 
do prefeito Rogério Cruz à 
região, onde fará a libera-
ção do tráfego de veículos 
no viaduto da Avenida Les-
te-Oeste sobre a Marginal 
Botafogo, fazendo a ligação 
do Setor Norte Ferroviário 
e o Setor Nova Vila.

As ações da operação 
terão início no próximo dia 
1º de outubro e seguem até 
31 de dezembro, e serão 
realizadas por auditores 
fiscais da Seplanh Goiânia 

e da Secretaria Municipal 
de Mobilidade (SMM), com 
suporte de agentes da 
Guarda Civil Metropolita-
na de Goiânia e apoio da 
Associação Empresarial da 
Região da 44 (AER44).

De acordo com o secre-
tário municipal de Planeja-
mento Urbano e Habitação, 
Valfran Ribeiro, a operação 
busca garantir a segurança 
de clientes e trabalhadores 
que circulam na região nos 
meses de outubro a dezem-

bro, época de maior circu-
lação de pessoas no local.

“Nestes meses ocorre 
um aumento exponencial 
na quantidade de pessoas 
que passam pela 44 e ruas 
adjacentes em virtude das 
compras de fim de ano, o 
que atrai ainda mais ven-
dedores irregulares. Nosso 
intuito é garantir que clien-
tes e trabalhadores formais 
possam ter a segurança de 
transitar, liberando os pas-
seios públicos e organizan-

do o tráfego de veículos na 
região”, destaca.

Além da ampliação do 
número de auditores fis-
cais da Seplanh Goiânia e 
de agentes da Guarda Civil, 
durante a operação a SMM 
também irá ampliar o nú-
mero de agentes de trânsi-
to em operação na região, 
visando maior respeito às 
regras de trânsito e às si-
nalizações horizontais e 
verticais, buscando garantir 
maior fluidez no trânsito e 

Prefeitura de Goiânia lança Operação Boas Compras 2021
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O Governo de Goiás, 
por meio da Secreta-
ria da Administração 

(Sead), lançou, nesta segun-
da-feira (27/09), o Programa 
Inventário 2021. A iniciativa, 
realizada pelo terceiro ano 
consecutivo, tem como finali-
dade o levantamento e aper-
feiçoamento do controle pa-
trimonial por todos os órgãos 
e entidades do Estado.

Enquanto os inventários 
de 2019 e 2020 aprofunda-
ram as investigações sobre 
os bens do Estado, o proce-
dimento em 2021 consistirá 
na confirmação desses da-
dos pelos órgãos que têm a 
posse dos itens já listados. 
Dessa forma, neste ano a 
prioridade será detalhar os 
bens imóveis, desde a des-
crição até a sua utilização.

Cerca de 200 pessoas, re-
presentantes das áreas patri-
moniais dos órgãos estaduais, 
participaram da reunião remo-
ta, em que o secretário da Ad-
ministração, Bruno D’Abadia, 
explicou como a ação será de-
senvolvida neste ano. Na visão 
do secretário, a realidade da 
gestão dos imóveis em Goiás 
está sendo transformada.

De acordo com a Sead, as 
ações desenvolvidas a partir 
do Programa Inventário em 
2019 e 2020 contribuíram 
para que a aprovação das 
contas do Governo de Goi-
ás fosse feita sem ressalvas 
pelo TCE. Contudo, D’Abadia 
acredita que esta é uma con-
sequência da atuação do Es-

tado na gestão patrimonial.
O secretário agradeceu a 

atuação dos setoriais da área 
patrimonial dos órgãos pelo 
empenho demonstrado em 
2020, quando foram inven-
tariados mais de 1,7 milhões 
de bens móveis e foi feito le-
vantamento de 4.227 imóveis 
da administração direta e 123 

da administração indireta. A 
intenção é aperfeiçoar a ação 
nos próximos anos. Nesse 
sentido, D’Abadia anunciou 
que, no ano que vem, será 
possível realizar o inventário 
de bens imóveis por meio de 
um sistema que está em de-
senvolvimento pela equipe 
da Sead, o que dará mais agi-

lidade ao procedimento.
Na reunião, o superin-

tendente de Patrimônio do 
Estado, Rogério Bernardes 
Carneiro, explicou que, a 
partir do momento em que 
o inventário é feito de forma 
constante, ao longo do ano, 
o trabalho se torna mais 
simplificado. “A medida que 

eu tenho uma gestão patri-
monial eficiente, no final do 
ano, o inventário é uma sim-
ples conferência”, expôs.

HISTÓRICO
O Programa Inventário en-

volve a contagem de todos os 
bens móveis do Estado. Essas 
informações são lançadas no 
sistema de patrimônio mo-
biliário e alimentam a conta-
bilidade da gestão junto ao 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE). Na primeira edição 
do programa, realizada em 
2019, mais de 25% dos bens 
móveis do inventário de 2018 
não foram encontrados.

Assim, a equipe da Sead 
procurou sanar as irregularida-
des e estabeleceu estratégias 
para a otimização do processo. 
“Hoje, os trabalhos de ges-
tão patrimonial do Estado de 
Goiás estão entre os que mais 
evoluíram no País”, afirmou 
Bruno D’Abadia. Ele ainda re-
forçou que, em 2021, o inven-
tário de bens imóveis deve ser 
entregue até o dia 22 de no-
vembro, enquanto a finaliza-
ção do levantamento de bens 
móveis de cada órgão deve ser 
feita até 20 de dezembro.

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) anunciou na 
segunda-feira (27/9) a inclu-
são no orçamento de 2022 
da progressão salarial de 
docentes e técnicos-admi-
nistrativos da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG). 
Caiado também afirmou 
que haverá concurso públi-
co para a contratação de 94 
docentes dos cursos da área 

de ciências da saúde e bioló-
gicas da universidade.

“Educação é prioridade em 
nosso governo. Depois de dar 
o maior orçamento da histó-
ria da UEG (R$ 304 milhões), 
já incluí no orçamento de 
2022 a progressão salarial 
aos seus docentes e técnicos. 
E também vamos fazer con-
curso em 2021 para 94 docen-
tes no campus de saúde Itum-

biara”, disse o governador. 
 O enfoque do concurso 

público é para o curso de 
medicina, que possui ape-
nas três professores efeti-
vos para atender à grade. 
Os novos docentes também 
atenderão as graduações de 
enfermagem, fisioterapia, 
educação física e farmácia. 
As progressões são resposta 
a um anseio antigo da uni-

versidade, já que servidores 
e professores não tiveram 
acesso a esse direito há cer-
ca de cinco anos. Ao todo, 
mais de 450 servidores téc-
nico-administrativos e apro-
ximadamente 970 professo-
res serão beneficiados. 

 O reitor da UEG, profes-
sor Antonio Cruvinel, acre-
dita que a valorização dos 
servidores é necessária para 

que a universidade conti-
nue atendendo à população 
goiana com excelência e 
continuidade. “Sabemos que 
o concurso público é funda-
mental para ampliar o nosso 
quadro de docentes e a pro-
gressão é uma forma de re-
conhecer o trabalho das pes-
soas que constroem a UEG.

O Governo de Goiás en-
tendeu essa necessidade e 

concederá a progressões às 
pessoas que dedicam suas 
vidas a mudar a realidade de 
milhares de goianos todos os 
dias por meio da educação 
superior”, afirma ao desta-
car que a reitoria está dis-
posta a enfrentar os proble-
mas e propor soluções que 
favoreçam estudantes, pro-
fessores, servidores técnicos 
e sociedade como um todo.

Reprodução

Caiado define pagamento de progressão para professores e técnicos da UEG

Lançado por Goiás, Programa Inventário 
2021 realiza controle de bens do Estado
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O desemprego recuou 
para 13,7% em junho, 
último mês do trimes-

tre móvel iniciado em abril. O 
percentual foi atingido depois 
de ficar em 15,1% em março. 
Já a taxa de desocupação des-
sazonalizada, que exclui os efei-
tos das variações sazonais do 
conjunto de dados temporais 
de junho (13,8%), é a menor 
apurada desde maio de 2020.

Os números estão no es-
tudo, divulgado ontem no Rio 
de Janeiro pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea). Ele analisou o desem-
penho recente do mercado de 
trabalho, com base na desagre-
gação dos trimestres móveis da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD Contínua) 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE) e 
em informações do Novo Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do 
Ministério da Economia.

A pesquisa do Ipea mos-
trou, ainda, que o crescimen-
to recente das contratações 
tem ocorrido, principalmen-
te, em setores que empre-
gam relativamente mais mão 
de obra informal. Entre eles, 
estão o da construção, que 
registrou alta anual da popu-
lação ocupada em 19,6%, a 

agricultura (11,8%) e os ser-
viços domésticos (9%).

Outro dado do estudo é 
que, no segundo trimestre 
de 2021, na comparação 
interanual, a expansão dos 
empregados no setor priva-
do sem carteira atingiu 16% 
e a dos trabalhadores por 
conta própria, 14,7%.

Ainda com base nos dados 
da PNAD Contínua, o aumento 
do emprego no segundo tri-
mestre se espalhou por todos 
os segmentos da população, se 

comparado ao mesmo período 
do ano anterior, mas teve desta-
que o crescimento da ocupação 
entre as mulheres (2,2%), jovens 
(11,8%) e trabalhadores com en-
sino médio completo (7%).

PANDEMIA
Para a pesquisadora 

pesquisadora do Grupo de 
Conjuntura do Ipea, Maria 
Andréia Lameiras, não é 
possível dizer que a situação 
ruim do mercado de trabalho 
é só culpa da pandemia, por-

que já não estava tão bem. 
“A gente estava começando 
a melhorar, mas, quando 
veio a pandemia, ainda estava 
com taxa de desemprego alta, 
de desalento alto. A pandemia 
piora uma situação que já não 
era boa. Tanto que, quando a 
gente começa a olhar a ocu-
pação voltando, está voltando 
ao nível pré-pandemia e não é 
uma situação que era confor-
tável naquele momento. Ain-
da que esteja voltando para 
aquilo que era antes da pan-

demia, não é suficiente para 
dizer que a gente está com um 
mercado de trabalho razoavel-
mente bom”, especificou.

PERSPECTIVAS
De acordo com Maria 

Andréia, a expectativa é 
que o mercado de trabalho 
continue melhorando, com 
crescimento na ocupação, 
mas ainda com emprego 
informal. “O que vai puxar 
a economia nos próximos 
meses são os serviços e eles 

são intensivos em mão de 
obra informal. A gente vai 
continuar vendo a melhora 
da ocupação, mas ainda mui-
to em cima da informalidade. 
Ainda que os dados do Caged, 
de fato, tenham mostrado um 
cenário melhor para o empre-
go formal, eles mostram, por 
exemplo, que a gente já supe-
rou o contingente de traba-
lhadores do mercado formal 
do início da pandemia, mas a 
PNAD ainda não. 

Pela PNAD, a gente ainda 
vai ver o mercado de traba-
lho puxado pela ocupação 
informal, com uma taxa de 
desemprego desacelerando 
lentamente”, avaliou. Na visão 
da pesquisadora, se o auxílio 
emergencial, que tem previsão 
de terminar em outubro, não 
for prorrogado, sem essa ren-
da os beneficiários terão que 
voltar ao mercado de trabalho, 
voltando a pressionar os indi-
cadores. Isso só será diluído 
caso a criação de vagas seja su-
perior ao número de pessoas 
que vão tentar voltar ao mer-
cado de trabalho com o fim 
do benefício. Segundo ela, é 
isso que está ocorrendo atual-
mente, com o país conseguin-
do gerar mais vagas do que a 
quantidade da população que 
está voltando para o mercado.

Divulgação

Desemprego recua durante pandemia, 
mas continua alto em todo o Brasil

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou hoje 
(28), em vídeo publicado nas 
redes sociais, que o governo 
vai iniciar a aplicação de dose 
de reforço da vacina contra 
a covid-19 em pessoas com 
mais de 60 anos de idade. 
De acordo com Queiroga, são 
cerca de 7 milhões de brasi-
leiros nessa faixa etária.

“É possível hoje, no final do 

mês de setembro, já ofertar 
para os idosos brasileiros uma 
dose de reforço da vacina. 
Além dos idosos com mais de 
70 anos e dos profissionais de 
saúde que já foram anuncia-
dos como contemplados com 
o reforço, agora o Ministério 
da Saúde vai atender aqueles 
com mais de 60 anos”, disse.

A aplicação do reforço é 
para as pessoas que toma-

ram a segunda dose há mais 
de seis meses, indepen-
dentemente do imunizante 
usado no primeiro ciclo de 
imunização. Até então, essa 
nova etapa da vacinação está 
sendo realizada, preferencial-
mente, com a vacina da Pfi-
zer/BioNTech. Na falta desse 
imunizante, a alternativa é 
usar as vacinas de vetor viral 
Janssen ou Astazeneca.

Até o momento, o governo 
federal já distribuiu mais de 
284,6 milhões de doses de va-
cina contra a covid-19. Dessas, 
233,2 milhões foram aplica-
das, sendo 145,2 milhões em 
primeira dose e 87,9 milhões 
em segunda dose ou dose úni-
ca. Mais de 639,1 mil foram 
doses de reforço para idosos, 
pessoas imunossuprimidas e 
profissionais de saúde.

Ministério da Saúde orienta dose de reforço em idosos acima de 60 anos



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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649

ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
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 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 
11 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
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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
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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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
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

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

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
-------------------------------
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 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
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 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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

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.

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O Show dos Famosos 
chegou a sua terceira roda-
da neste domingo (19), e 
Luciano Huck ainda não con-
seguiu empolgar o público 
à frente da disputa. O apre-
sentador foi criticado nas re-
des sociais por mudar o for-
mato, revelando já de cara 
quem são os artistas por trás 
de cada homenagem. “Por 
favor, volta Faustão”, implo-
rou uma internauta.

A disputa contou com 
Robson Nunes, que se apre-
sentou como Arlindo Cruz; 
Diego Hypólito, que virou 
piada na web com a imitação 
de Gusttavo Lima; e Maria-

na Rios, que fechou a noite 
como Lady Gaga. “Esse mo-
delo gravado não tem graça, 
gostava tanto quando tinha 
de descobrir quem iria inter-
pretar o artista”, reclamou 
Douglas Talude no Twitter.

“Até as apresentações 
no Show dos Famosos com 
o Faustão eram melho-
res”, acrescentou um perfil 
identificado apenas como 
Thaís. “Que Show dos Fa-
mosos mais fraco é esse? 
Horríveis candidatos, o júri 
sem graça, apresentações 
muito aquém da época 
com o Faustão”, continuou 
Edinaldo Capital.

Com um elenco protago-
nista impecável e uma 
história que promete 

ser contagiante e repleta de 
ação, Vingança & Castigoé um 
dos filmes da extensa lista de 
longa-metragens da Netflix 
previstos para chegarem ao 
catálogo ainda em 2021. 

Nesta terça, 28 de setem-
bro, o serviço de streaming 
deu mais um vislumbre sobre 
uma dessas histórias. Com 
um trailer icônico com Idris 
Elba como Rufus Buck e Jona-
than Majors como Nat Love, 
a Netflix mostra mais de 
Vingança & Castigo, filme de 
ação que acompanha uma ri-
validade grandiosa entre dois 
inimigos. 

Com um elenco protago-
nista impecável e uma his-
tória que promete ser con-
tagiante e repleta de ação, 
Vingança & Castigoé um dos 
filmes da extensa lista de 
longa-metragens da Netflix 
previstos para chegarem ao 
catálogo ainda em 2021. 

Nesta terça, 28 de setem-
bro, o serviço de streaming 
deu mais um vislumbre sobre 

uma dessas histórias. Com um 
trailer icônico com Idris Elba 
como Rufus Buck e Jonathan 
Majors como Nat Love, a Ne-
tflix mostra mais de Vingança 
& Castigo, filme de ação que 
acompanha uma rivalidade 
grandiosa entre dois inimigos.

Protagonizado por Jo-
nathan Majors e Idris Elba, 
novo filme da Netflix conta 
com um elenco de peso com 
nomes como Zazie Beetz, 
Regina King, Delroy Lindo, 
LaKeith Stanfield, RJ Cyler, 
Edi Gathegi, Danielle Dea-

dwyler e Deon Cole.
O filme traz produção 

de Jay-Z, além de direção e 
roteiro de Jeymes Samuel, 
quem trabalhou anterior-
mente com o rapper no cli-
pe de “Legacy.” Boaz Yakin 
coescreve o roteiro.

Todos querem se vingar 
em “Vingança & Castigo”

Luciano Huck faz 
público torcer o nariz. 
“Volta, Faustão”


