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Profissionais da educação completam Profissionais da educação completam 
15 dias de greve, em Goiânia15 dias de greve, em Goiânia

A greve dos profissionais da educação de Goiânia completou 15 dias, sem avanço nas negociações. Dentre as reivindicações dos profissionais 
da educação constam o pagamento da data-base de servidores administrativos assim como aplicação do reajuste salarial de 33.24% 

para os profissionais da educação. O reajuste consta conforme determinação do Ministério da Educação (MEC).  p2
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Nesta terça-feira 
(29/3), a greve dos 
profissionais da 

educação de Goiânia com-
pletou 15 dias, sem avanço 
nas negociações. Categoria 
deflagrou greve no último 
dia 15, durante assembleia.

Dentre as reivindicações 
dos profissionais da educa-
ção constam o pagamento da 
data-base de servidores admi-
nistrativos assim como apli-
cação do reajuste salarial de 
33.24% para os profissionais 
da educação. O reajuste cons-
ta conforme determinação do 
Ministério da Educação (MEC).

Além disso, os profissio-
nais da educação também 
tem como pautas da catego-
ria, plano de carreira dos ser-
vidores administrativos, auxí-
lio transporte e locomoção. 
Pagamento de quinquênio, 
gratificação dos diretores, e 
realização de concurso públi-
co são as outras pautas defen-
didas pela greve da categoria.

A presidenta do Sindi-
cado dos Trabalhadores 
em Educação de Goiânia 
(Sintego), Bia Lima, desta-
cou que “Completamos 15 
dias de greve e o prefeito 
parece que não se importa 
em resolver a situação. Em 
nenhum momento, recebe-

mos contato para audiência 
na SME ou na Prefeitura”.

A presidenta do Sintego 
também ressaltou que o Sin-
dicato está aberto ao diálogo 
e aguarda propostas da pre-
feitura a fim de apresentar 
profissionais da educação.

NOVOS ATOS
Na tarde de hoje, os ser-

vidores da educação realiza-

ram ato em frente ao Tribu-
nal de Contas do Município, 
o TCM. Em seguida, realiza-
ram carreata até a Secretária 
Municipal de Educação.

Agenda de amanhã 
(29/3) da categoria pre-
vê caravana em escolas e 
Cmei’s (Centros Munici-
pais de Educação Infantil), 
além de panfletagem, no 
centro da capital.

DELIBERAÇÃO 
Os servidores da Educa-

ção municipal de Goiânia 
declararam greve no dia 15 
deste mês por tempo inde-
terminado.  A decisão foi to-
mada na assembleia do Sin-
dicato dos Trabalhadores em 
Educação de Goiás (Sintego).

Segundo a presidenta 
da entidade, Bia Lima, a 
Prefeitura de Goiânia não 

apresentou uma proposta 
aceitável quanto ao reajus-
te dos servidores.

No início do mês passado, 
Bia Lima, já havia comen-
tado sobre a possibilidade 
dos servidores paralisarem 
suas  atividades, caso algum 
município não cumprisse o 
reajuste de 33.24% para os 
profissionais da educação, 
determinado pelo MEC.

O aumento dos casos de 
feminicídio tem assustado 
a população e chama aten-
ção para a necessidade de 
mais políticas públicas e de 
cuidado por parte das mu-
lheres. Embora o assassina-
to motivado pelo gênero 
seja a face mais extrema de 
uma questão sociocultural 
permeada pelo machismo, 
alguns comportamentos 
abusivos observados em 
um relacionamento amo-
roso heterossexual ou ho-
mossexual podem indicar 
sinal vermelho.

Para a psicóloga Caroli-

na Ribeiro, é possível evitar 
companheiros (as) com o 
perfil abusador. Os sinais co-
meçam em simples comen-
tários nem sempre interpre-
tados como ameaçadores.

“Para usuárias de aplicati-
vo, eu sugiro uma pesquisa 
na internet com o nome do 
pretendente para saber se 
há algum registro de vio-
lência praticada por ele. A 
pessoa não chega e simples-
mente mata a outra. Muito 
antes disso, há agressivida-
de, xingamento, desmotiva-
ção, coação e até constran-
gimento do parceiro por 
fazer algumas coisas que o 
fazem feliz”, explica.

Ela relata que associar 
ciúmes a amor é muito co-
mum entre as vítimas e 
isso reforça o sentimento 
de baixa autoestima. Trata-
-se de um ciclo no qual a 
mulher se sente desejada 
pelo parceiro e ele sente 
autoridade para agir limi-
tando hábitos e rotina da 
companheira para mantê-la 
à sua mercê. As ações dele, 
inclusive, são uma forma de 
encobrir as próprias insegu-
ranças e traumas da infân-
cia que se manifestam na 
vida adulta reproduzindo 
um relacionamento visto 
por ele dentro da família.

“É claro que não estamos 

falando de atitudes isoladas, 
mas recorrentes porque ci-
úmes existem em toda re-
lação. É muito importante 
que a mulher note a abor-
dagem desse homem com 
familiares como mãe e irmã 
para entender a dinâmica 
dele. A verdade é que ambos 
têm problemas emocionais. 
O tratamento psicoterápico 
é muito importante. Se tem 
cura? Depende de uma es-
colha pessoal porque o 
acompanhamento tende 
a ser ao longo da vida já 
que será sempre voltado 
para se educar em relação 
ao seu comportamento”, 
diz a especialista.

COMO PÔR UM FIM?
A prevenção é ideal, 

mas quando xingamento, 
gritos, ameaças, ciúmes, 
humilhação, manipulação 
e isolamento fazem parte 
do namoro ou casamento é 
preciso ter uma conduta co-
erente com o contexto para 
dar um fim no compromisso 
amoroso. A dica de Carolina 
é “sair á francesa”. Segundo 
ela, evitar contato pode ser 
a melhor estratégia para mu-
dar as estatísticas registradas 
entre 2020 e 2021 pelo Pai-
nel de Dados da Ouvidoria 
Nacional (ONDH). O número 
de delitos contra as mulhe-
res triplicou nesse período.

Reprodução

Em fevereiro deste ano, 
Goiás foi líder na criação de 
empregos na região Centro-
-Oeste. A informação é do 
Ministério da Economia, que 
registrou 17.562 novos postos 
de trabalho. Como vem ocor-
rendo em nível nacional, o se-
tor de serviços foi o que mais 
recebeu trabalhadores, segui-
do por agropecuária , indús-
tria, construção e comércio.

A maioria das vagas se 
concentrou na capital, com 
6.619 oportunidades. Em se-
gundo lugar ficou Aparecida 
de Goiânia  (1.409), Cristalina 
(600), Rio Verde (559) e Aná-
polis (468). Para o governador 
Ronaldo Caiado, os números 
sinalizam que o estado tem 
potencial de crescimento, es-
pecialmente após o período 
mais crítico da pandemia.

“Neste momento é fun-
damental que tenhamos a 
consciência de que Goiás 
tem tudo para alavancar 
cada vez mais e oportunizar 
empregos para a população 
do Estado neste momento 
da retomada”, afirma ele.

De acordo com o titular 
da Secretaria de Indústria, Co-
mércio e Serviços (SIC), Joel 
Sant’Anna, a estatística reflete 
as medidas ajustadas pela atu-
al gestão do estado desde 2020 
para reequilibrar empresas e 
promover mais empregos, in-
clusive de carteira assinada.

No ranking nacional ba-
seado no Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged), a geração 
de empregos goiana fica 
em sexta colocação, ficando 
atrás somente de São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais.
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É muito curioso como os 
artigos caem prontos 
no meu colo. Ou ainda, 

como os momentos mais ba-
nais da minha vida se reúnem 
em conchavos pelas minhas 
costas, esperando apenas o 
momento ideal para se mani-
festarem diante de mim, não 
introvertidos, mas como aque-
las pessoas que saem de repen-
te dum grande bolo de aniver-
sário, e… surpresa! Só que tem 
mais… esses momentos não 
me dão conselhos: eles deter-
minam o enredo da escrita.

É assim que agora me lembro 
de tudo o que levou à existência 
deste texto. Desde estar na cozi-
nha, pensar num tema possível 
e procurar freneticamente por 
qualquer caneta que me ajude a 
escrever um lembrete na palma 
da mão, até um vídeo sugerido 
no Youtube, que sabe-se lá para 
quê, abri antes de dormir. E veio 
a sugestão: um vídeo de 15 se-
gundos de Elvis Presley numa 
conferência de imprensa.

Por que isso me apareceu? 
Provavelmente por conta de 
Sweet Caroline. Mas o que Elvis 

disse ficou na minha cabeça. 
Uma repórter lhe pergunta: 
“Senhor Presley, qual é a sua 
opinião sobre os que estão 
protestando contra a guerra?” 
-pela época, provavelmente 
a do Vietnã. O cantor, que era 
militar, colecionava armas e era 
de origem country do sul dos 
Estados Unidos, respondeu, 
com a mais delicada explica-
ção: “Querida, eu sou apenas 
um artista. Tento manter mi-
nhas opiniões pessoais sobre 
isso para mim mesmo. Porque 
não passo de um entertainer“.

Na mesma hora, lembrei-
-me de Ricky Gervais, come-
diante britânico, em mais 
uma de suas arrasadoras 
apresentações do Golden Glo-
bes (Globo de Ouro). Além de 
chamar um auditório lotado 
com artistas de Hollywood de 
“bando de pervertidos” que 
“não sabem nada do mundo 
real”, também alfinetou: “Se 
vocês ganharem um prêmio 
essa noite, não use como uma 
plataforma para fazer discurso 
político, certo? Vocês não es-
tão em posição de dar lição de 

moral ao público sobre nada”.
Até hoje, não sei até que 

ponto era piada, e até que pon-
to era sério, mas de fato, toda 
boa brincadeira é alicerçada 
sobre uma verdade primeira e 
irrefutável. Imagine só: um dos 
maiores artistas que a música 
popular já viu, se não o maior 
deles, tendo a humildade de 
se resguardar, porque entendia 
que sua função social era sua 
arte, e que, mesmo tendo suas 
opiniões políticas formadas, sa-
bia bem que elas eram pouco 
importantes para o seu público.

De acordo com informa-
ções publicadas no início da 
tarde desta terça-feira (290 
pelo jornalista Lauro Jardim, 
colunista do O Globo, o em-
presário Henrique Meirelles, 
atual secretário da Fazenda 
do Governo de São Paulo, não 
será candidato ao Senado por 
Goiás nas eleições de 2022.

Entretanto, o DE entrou 
em contato com a assessoria 
de Henrique Meirelles que 
não confirmou nem desmen-
tiu a especulação sobre a de-
sistência do político. Laconi-
camente, a resposta é de que 
“não tem nada oficial”.

Tudo isso, em meio a um 
anúncio de uma coletiva que 
haveria em um hotel de Goi-
ânia, na manhã desta terça-

-feira, exatamente para  Mei-
relles anunciar sua decisão. 
De última hora, o evento foi 
desmarcado.

Fato é que pelo menos há 
15 dias dirigentes nacionais e 
estaduais do PSD, entre eles 
o presidente do Partido em 
Goiás, Vilmar Rocha, já traba-
lhavam  alternativa para subs-
tituir Meirelles já prevendo a 
sua possível desistência.

Na manhã desta terça-
-feira o deputado estadual Lis-
sauer Vieira, presidente da As-
sembleia Legislativa de Goiás, 
se filiou ao PSD. E embora já te-
nha dito que não disputará as 
eleições esse ano, é aposta do 
partido para ocupar o espaço 
que seria de Meirelles em uma 
composição do partido na cha-
pa majoritária com o governa-
dor Ronaldo Caiado (DEM).

Reprodução

Esquerda demorou para Esquerda demorou para 
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A candidatura do deputado 
federal Major Vitor Hugo ao 
governo de Goiás pelo PL, 
partido ao qual se filiou na 
última segunda-feira (28), 
não tem densidade e nem 
capilaridade eleitoral, neste 
momento, para despontar 
como grande adversário do 
Ronaldo Caiado, que vai dis-
putar a reeleição. A análise é 
da cientista política Ludmila 
Rosa, que acredita que o 
nome do Major Vitor Hugo 
foi endossado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro com o 
único propósito de marcar 
uma posição realmente bol-
sonarista no pleito.
“Acredito que a candidatura 
do deputado Vitor Hugo seja 
mais de uma posição bolso-
narista do que efetivamente 
mirando ocupar o Palácio 

das Esmeraldas”, afirma.
O deputado federal é um 
aliado de primeira hora do 
presidente da República e 
nesse momento, segundo 
a cientista política, o que 
Jair Bolsonaro precisa ou 
supõe precisar são alianças 
verdadeiramente compro-
metidas com a candidatura 
dele, muito mais que qual-
quer pleito em nível regio-
nal. Major  pode ter topado 
esse sacrifício de montar 
um palanque absoluta-
mente e inquestionavel-
mente bolsonarista em Goi-
ás, tocando as agendas do 
conservadorismo, que pro-
vavelmente encontrariam 
dificuldade de se consubs-
tanciar na integralidade de 
uma campanha envolven-
do Gustavo Mendanha.

O deputado estadual Lis-
sauer Vieira, presidente 
da Assembleia Legislati-
va de Goiás, se filiou ao 
PSD nesta terça-feira (29). 
O evento aconteceu na 
sede do partido em Goi-
ânia e teve a presença do 
presidente da sigla em 
Goiás, Vilmar Rocha.
No PSD, o deputado vai 
somar forças na organi-
zação do partido para o 
pleito de 2022. A princí-
pio, Lissauer tem o desa-
fio de ajudar a formatar as 
chapas para deputados 
estaduais e federais.
Outra missão de Lissauer 

é articular a composição 
do PSD com a chapa ma-
joritária no projeto de 
reeleição do governador 
Ronaldo Caiado (União 
Brasil). Lissauer Vieira 
lembrou que sua primei-
ra eleição disputada, em 
2014, foi pelo PSD. “O 
partido foi a minha pri-
meira casa, estou fami-
liarizado”, falou.
O presidente estadual do 
PSD, Vilmar Rocha, dese-
jou boas-vindas a Lissauer 
e disse que “o bom filho 
a casa torna e agora para 
somar e engrandecer o 
nosso partido”.

Meirelles desistiu da disputa ao Senado por Goiás?Meirelles desistiu da disputa ao Senado por Goiás?
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O mercado vê poucas 
chances de mudança 
na política de preços 

dos combustíveis da Petrobras 
após a troca do general Joa-
quim Silva e Luna pelo econo-
mista Adriano Pires, anunciada 
nesta segunda-feira (28) pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pires é reconhecido como 
um defensor da abertura do 
setor de petróleo no país e a 
avaliação de pessoas da área 
e do mercado financeiro é que 
ele manterá seu posiciona-
mento favorável à prática de 
preços de mercado. Além dis-
so, lembram executivos e ana-
listas, o estatuto da Petrobras 
e a própria Lei das Estatais pro-
tegem a empresa contra inter-
ferências do acionista contro-
lador sobre suas operações.

A terceira troca no coman-
do da estatal em pouco mais 
de três anos, porém, foi vista 
de forma negativa pelo mer-
cado. Para analistas do banco 
UBS BB, a mudança “pode le-
vantar novamente questões 
sobre a governança e a inde-

pendência da companhia”.
“Substituições frequen-

tes na alta administração da 
Petrobras também podem 
desviar o foco da empresa 
da execução de sua estraté-
gia e das operações”, avaliou 

a agência de classificação 
de risco S&P, que alerta para 
riscos sobre a capacidade de 
supervisão do conselho de 
administração da companhia.

“Isso demonstra como o 
acionista majoritário inter-

fere, ou tenta interferir, na 
política de preço da empre-
sa”, afirma o presidente da 
Abicom (Associação Brasileira 
dos Importadores de Com-
bustíveis), Sérgio Araújo. “É 
uma empresa listada em Bol-

sa, isso não é muito bom.”
Araújo, porém, elogia a es-

colha do governo, dizendo que 
Pires é um dos maiores conhece-
dores do setor de petróleo brasi-
leiro e que sempre demonstrou 
apoio à política de acompanha-
mento dos preços internacionais 
dos combustíveis.

“Não vejo risco de retroces-
so. Seria uma surpresa muito 
ruim e não acredito, por todo 
o histórico, por todo o currí-
culo do Adriano, que ele vá 
se alinhar numa gestão para 
fazer um retrocesso”, afirma. 
Os analistas Bruno Amorim, 
João Frizo e Guilherme Costa 
Martins, do Goldman Sachs, 
lembram que Pires já defen-
deu a criação de um fundo de 
estabilização dos preços dos 
combustíveis, mas ainda assim 
mantendo a política atual.

“Ele afirmou que o fundo 
seria criado com dividendos 
da Petrobras e royalties, en-
quanto defendeu que o go-
verno não interfira na política 
de preços da companhia”, es-
creveram, em relatório divul-

gado nesta terça (29).
Daniel Cobucci, do BB In-

vestimentos, reforça que as fre-
quentes trocas são prejudiciais 
à imagem da empresa, mas 
frisou que a Petrobras “possui 
mecanismos que protegem os 
acionistas minoritários contra 
eventuais ações que contra-
riem seu interesse, como a im-
portação e venda com prejuízo 
no mercado doméstico”.

“Para promover alterações 
nessa estrutura [de governan-
ça] e na política de preços, 
principal risco para a tese de 
investimentos da companhia, 
seriam necessárias alterações 
legislativas e no estatuto da 
companhia, o que não nos 
parece o cenário base neste 
momento”, escreveu.

Bruce Barbosa, sócio funda-
dor da Nord Research, destaca 
que a escalada dos preços dos 
combustíveis é um problema 
global, que não será resolvido 
pela troca do presidente da 
Petrobras -segundo ele, uma 
“solução fácil, rápida e errada” 
para uma questão complexa.

Divulgação

A reação do ator Will Smi-
th após o comediante Chris 
Rock fazer uma piada sobre 
o cabelo raspado de Jada 
Pinkett-Smith, esposa do ar-
tista, levantou a discussão 
sobre descontrole emocional. 
Jada sofre de alopecia, doença 
autoimune que provoca calví-
cie. O episódio ocorreu duran-
te a cerimônia do Oscar 2022 

na noite deste domingo (27). 
Na ocasião, Rock se dirigiu à 
Jada fazendo referência ao fil-
me “Até o Limite da Honra”, no 
qual a atriz Demi Moore inter-
preta uma oficial com cabelos 
completamente raspados.

Por não gostar da piada, 
Smith subiu ao palco e deu 
um tapa no apresentador. Em 
seguida disparou: “Deixe o 
nome da minha mulher fora 
da p*** da sua boca! ”. Após 

o ocorrido, o ator chegou a 
chorar e pediu desculpa à 
Academia e aos fãs.

De acordo com a psicólo-
ga Soraya Oliveira, a reação 
do astro não reflete apenas 
um descontrole emocional, 
mas que o artista chegou ao 
limite no momento em que 
o humorista Chris Rock abor-
dou a situação da mulher 
dele. Para ela, quando o hu-
morista faz piada com a espo-

sa, ele não suportou a forma 
como essa agressão tocou em 
suas memórias relacionadas à 
essas questões e a todos os 
conflitos vivenciados por ela, 
por sofrer com essa condição.

“Nesse momento, o gati-
lho do descontrole foi acio-
nado e ele confrontou toda 
plateia e o público que assis-
tia no mundo à cobertura da 
premiação do Oscar e saiu 
em defesa da sua esposa”, 

explicou a especialista.

DESCONTROLE 
EMOCIONAL
Segundo a psicóloga, ape-

sar de comum, essa falta de 
controle das emoções é con-
siderada uma doença. Entre 
suas principais característi-
cas estão as alterações re-
pentinas de humor, reações 
exageradas e adversas do 
comportamento. O desequi-

líbrio pode tornar a pessoa 
apática ou extremista em 
situações importantes e im-
previsíveis.

Conforme a especialista, 
diversos fatores podem cau-
sar o descontrole, entre eles 
uma sobrecarga no trabalho, o 
fim de um relacionamento ou 
até mesmo algum desenten-
dimento familiar. Ou, ainda, 
pode estar relacionado à for-
ma como a pessoa foi criada.
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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 848 
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 + 
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 diesel 
4x2 completa só whatsa-
pp: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
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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
-------------------------------
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 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

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

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA-------------------------------

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
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 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil

RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
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
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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 whatcia 
em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
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O Ministério da Defesa 
da Rússia anunciou 
a primeira redução 

de ataques sem motivação 
humanitária desde o começo 
da guerra na Ucrânia, em 24 
de fevereiro. A pasta diz que 
vai “reduzir drasticamente a 
atividade militar em torno de 
Kiev e Tchernihiv”.

A motivação oficial é fa-
cilitar as negociações de paz 
que recomeçaram em modo 
presencial em Istambul, com a 
presença do próprio presiden-
te turco, Recep Tayyip Erdogan, 
nesta terça (29). Mas a medida, 
se vingar, também dá tempo 
ao Kremlin para adaptar seu 
discurso sobre a guerra e per-
mitir a Vladimir Putin tentar 
cantar vitória na criticada ação.

Os negociadores ucrania-
nos fizeram a oferta de neu-
tralidade militar —um dos 
objetivos centrais da Rússia 
no conflito, evitar a entrada da 
vizinha na Otan, a aliança mili-
tar ocidental. Demandam para 
tanto o fim das hostilidades e 
a retirada de forças russa

Em troca, pedem garan-

tias externas de segurança, 
algo bastante incerto em 
sua forma, mas que segundo 
o assessor presidencial Mi-
khailo Podoliak significaria 

uma proteção análoga à que 
membros da Otan dão uns 
aos outros. A Turquia, misto 
de rival e aliada de Putin e 
simpática ao governo de Vo-

lodimir Zelenski em Kiev, é 
uma candidata —mas tam-
bém é da aliança ocidental, o 
que dificulta a equação.

A presença de Erdogan 

nas conversas no magnífico 
palácio otomano de Dolma-
bahçe, contudo, coloca um 
peso até aqui inédito na tra-
tativa. Entre os negociadores 
estava o bilionário russo Ro-
man Abramovitch, que vinha 
agindo por fora e até foi su-
postamente envenenado por 
opositores da paz, um episó-
dio obscuro ainda.

CÚPULA
O negociador-chefe russo, 

Vladimir Medinski, disse até 
que uma cúpula Putin-Zelenski 
poderia ocorrer se houver um 
texto de acordo pronto e apro-
vado por ambos os lados. Ele, 
que rejeitou o termo cessar-
-fogo para evitar a leitura de 
capitulação, disse que Kiev pe-
diu para poder entrar na União 
Europeia, algo que será mal-
visto em Moscou, por trazer o 
arcabouço liberal-democrático 
para uma grande população 
nas suas fronteiras.

Os ucranianos também 
aceitam discutir em 15 anos 
o status da Crimeia, região 
histórica russa anexada por 
Putin em 2014. Não há con-
senso divulgado sobre o Don-

bass, o leste do país ocupado 
por separatistas pró-Rússia na 
guerra civil iniciada naquele 
mesmo ano, mas Zelenski já 
sinalizou aceitar o debate.

Já o ministro-adjunto da 
Defesa russo Alexander Fomin 
disse que o cessar-fogo parcial 
visa “aumentar a confiança mú-
tua e criar condições para ne-
gociações futuras para alcan-
çar o objetivo de assinar um 
acordo de paz com a Ucrânia”.

No Ocidente, será lido 
como uma admissão de in-
capacidade militar. De uma 
forma ou de outra, blindados 
russos já foram vistos ruman-
do para a fronteira norte, na 
Belarus, e os Estados Unidos 
dizem ter captado movimen-
tações para longe de Kiev.

Putin sempre deixou 
suas opções abertas na 
guerra, nunca tendo admi-
tido uma invasão completa 
com objetivo de ocupação, 
ainda que a ação sugerisse 
isso. Nesta terça, antes do 
anúncio do cessar-fogo, o 
ministro da Defesa da Rús-
sia, Serguei Choigu, disse 
que o “objetivo principal” é 
a “libertação do Donbass”.

Reprodução

Rússia anuncia “redução drástica” em torno Rússia anuncia “redução drástica” em torno 
de Kiev e muda foco da guerra na Ucrâniade Kiev e muda foco da guerra na Ucrânia
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Depois de dar um ver-
dadeiro susto em seus fãs, 
Gusttavo Lima surgiu em 
casa, já recebendo o carinho 
dos filhos Gabriel e Samuel, 
frutos do relacionamento 
com Andressa Suita.

O cantor, para quem não 
acompanhou, foi internado 
em Goiânia na madrugada 
desta segunda-feira (28), 
após passar mal. Ao retornar 
para casa, a influenciadora 
registrou o encontro do ma-
rido com os herdeiros.

Depois de dar um ver-
dadeiro susto em seus fãs, 
Gusttavo Lima surgiu em 
casa, já recebendo o carinho 
dos filhos Gabriel e Samuel, 
frutos do relacionamento 
com Andressa Suita.

O cantor, para quem não 
acompanhou, foi internado 
em Goiânia na madrugada 
desta segunda-feira (28), 
após passar mal. Ao retornar 
para casa, a influenciadora 
registrou o encontro do ma-
rido com os herdeiros.

Após os dois últimos fil-
mes sobre o Pennywi-
se arrecadarem mais 

de US$ 1 bilhão nas bilhe-
terias, parece que o Palhaço 
Demoníaco está voltando 
para a telinha com um novo 
projeto de série prequel.

Segundo o jornalista Jeff 
Sneider, do The Ankler, uma 
série provisoriamente inti-
tulada ‘Welcome to Derry’ 
está em desenvolvimento 
na HBO Max! “A série prova-
velmente exploraria a histó-
ria de origem de Pennywi-
se, o palhaço, bem como 
o surgimento da maldição 
de 27 anos que assombra a 
pequena cidade do Maine”, 
afirmou o jornalista.

Andy Muschietti, que 
dirigiu ‘IT – Parte 1 e 2’, será 
o produtor executivo da 
série junto com Barbara 
Muschietti e Jason Fuchs. 
Recentemente, o roteirista 
dos filmes, Gary Dauber-
man, comentou que ainda 
há muitas histórias sobre o 
temido palhaço Pennywise 
que merecem atenção.

Apesar de nenhuma con-
tinuação da franquia ter sido 
confirmada, Dauberman 
falou que há material o sufi-
ciente para tornar realidade 

uma produção derivada.
“Eu acho que é possível. 

Qualquer coisa do universo 
de Stephen King me interesse, 
mas havia muito da história 
para contarmos em dois fil-
mes. Há elementos do roman-
ce que poderíamos expandir 
em um filme-solo. É só uma 
questão das pessoas quere-
rem ou não ver, mas eu acho 
que ‘It’ esteve nesse planeta 
por muito, muito, muito tem-
po e há muitos capítulo san-
grentos para serem contados”.

Em uma recente entrevista 
ao JoBlo, Bill Skarsgård, que 
interpretou Pennywise, tam-
bém foi questionado sobre a 
possibilidade de um terceiro 
filme, ao que ele respondeu:

“[O diretor] Andy [Mus-
chietti] e eu discutimos 
ideias sobre como seria um 
terceiro filme. Eu não acho 
que é exatamente o que as 
pessoas esperam. É algo di-
ferente, pois não seria basea-
do no livro de Stephen King.”

Skarsgård também dis-

se que gostaria da abor-
dar uma outra visão de 
Pennywise, além de sua 
forma como palhaço, e que 
está animado com a ideia.

“Sinto que já fiz o que 
podia com a encarnação de 
Pennywise como a conhece-
mos, e seria uma boa ideia 
mudar algumas coisas. Sem 
entrar em muitos detalhes, 
há uma história na qual esta-
mos empolgados, mas ainda 
é muito cedo para dizer. Mas 
vamos ver, vamos ver.”

‘It: A Coisa’: HBO Max quer fazer ‘It: A Coisa’: HBO Max quer fazer 
série sobre a origem do Pennywisesérie sobre a origem do Pennywise

Gusttavo Lima tranquiliza Gusttavo Lima tranquiliza 
fãs após ser internado com fãs após ser internado com 
intoxicação alimentarintoxicação alimentar
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