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Durante o período de férias, hospitais e corpos de bombeiros registram uma alta nos atendimentos a acidentes domésticos, muitas vezes 
envolvendo crianças. Segundo o Relatório Mundial sobre Prevenção de Acidentes com Crianças e Adolescentes, lançado pela OMS e pelo Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (Unicef), 630 mil crianças morrem anualmente vítimas de acidentes em todo o mundo.  p4
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O governo estadual e a 
prefeitura de Goiânia 
decretaram ponto 

facultativo na sexta-feira (22), 
um dia após o feriado de Tira-
dentes. Por isso, o funciona-
mento de repartições e servi-
ços público terá alterações, 
com exceção de atividades 
essenciais, como unidades de 
saúde, policiamento e bom-
beiros militares.

Em todo o estado, as uni-
dades do Vapt Vupt não fun-
cionarão na quinta-feira (21) e 
na sexta-feira (22). Nas agên-
cias que abrem aos sábados, 
de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, também não haverá 
atendimento neste dia 23.

As unidades do Detran-
-GO, do Ciretran e do Pro-
con-GO permanecerão fe-
chadas ao longo do feriado. 
O atendimento volta ao ha-
bitual na segunda-feira (25). 
Em Goiânia, as unidades do 
Atende Fácil funcionam até 
12h desta sexta-feira (22) e 
sábado (23). Na quinta-feira, 
estarão fechadas.

A Saneago não terá atendi-
mento presencial na quinta e 
na sexta. Para atendimento ao 
cliente nestes dias, a empresa 
oferece suporte 24 horas pela 
Central 0800 645 0115, What-
sApp (62) 3269-9115 e chat 
on-line pelo site saneago.com.
br. Por meio destes canais, o 

cliente pode informar vaza-
mentos e consultar faturas em 
aberto, por exemplo.

Em Goiânia, o atendi-
mento em casos de quedas 
de árvores ou recolhimento 
de animais mortos não serão 
interrompidos. É possível 
solicitar serviços por meio 
da Central de Atendimento 
(62) 35248500/35248555, 
pelo aplicativo Prefeitura 24 
horas ou WhatsApp da Co-
murg: o (62) 98596-8555.

Na capital, na quinta-fei-
ra (21), circularão ônibus do 
transporte coletivo na mes-
ma quantidade típica de do-
mingos. Na sexta-feira (22), a 
operação terá a quantidade 
habitual de veículos.

EMERGÊNCIA
Na capital, as treze unida-

des que atendem urgência 
e emergência funcionarão 
em tempo integral, com 
atendimento conforme clas-
sificação de risco. O Centro 
de Zoonoses funcionará em 
regime de plantão e poderá 
ser acionado pelos telefones 
(62) 3524-3131 ou 3524-
3130, quando presenciados 
casos com animais agressi-
vos. Em caso de mordida,a 
orientação é procurar uma 
unidade de saúde.

Em situações de urgên-
cias e emergências em casa, 
no trabalho e vias públicas, 
a população deve acionar 
o Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (Samu) 
pelo número 192, que conta 
com Central de Regulação e 
profissionais de salvamento.

SEGURANÇA
Em Goiânia, o Serviço 

Especializado em Aborda-
gem Social (Seas) funciona 
24h pelo telefone (62) 3524-
7389. Também continua em 
funcionamento integral a 
Casa Abrigo Sempre Viva, 
que atende mulheres víti-
mas de violência doméstica 
e familiar em Goiânia. O es-
paço, que tem capacidade 
para acolher 50 mulheres, 
fica aberto 24 horas por dia 
e as mulheres são encami-
nhadas pelas Delegacias Es-

pecializadas de Atendimen-
to à Mulher (Deam).

A Guarda Municipal fun-
cionará normalmente e, em 
casos suspeitos, a popula-
ção pode entrar em contato 
pelo telefone 153.

LAZER NO FERIADO 
DE TIRADENTES
Para os interessados em 

passear pela capital neste 
feriado, os parques Zoo-
lógico e Mutirama terão 
funcionamento normal. 
O Mutirama de 10 às 16h, 
com entrada gratuita. Já o 
Zoológico, receberá públi-
co das 8h30 às 17 h, com 
aquisição dos ingressos até 
às 16h, na bilheteria.

Na noite desta quarta-fei-
ra (20), o Goiás perdeu por 
2×1 para o Red Bull Braganti-
no. Na Serrinha, os dois times 
de Série A mediram forças 
pela 3ª fase da Copa do Bra-
sil. Os goianos largaram na 
frente, mas sofreram a virada 
e os paulistas jogarão por um 
empate no confronto da vol-
ta. O segundo duelo acon-
tecerá apenas no dia 21 de 
maio, em Bragança Paulista.

Mesmo jogando contra 
um adversário que mostrou a 
sua força no último fim de se-
mana, goleando o Atlético-GO 
por 4×0, o Goiás não se intimi-
dou. Logo aos oito minutos do 
primeiro tempo, Apodi avan-
çou entre os marcadores, in-
vadiu a área e tocou no canto 
para abrir o placar.

Há cinco jogos sem ven-
cer como visitante na tempo-
rada, o Red Bull Bragantino 
precisava dar uma resposta. 
Aos 18, Sorriso sofreu falta 

de Matheus Sales dentro da 
área e o árbitro marcou pê-
nalti. Dois minutos depois, 
Ytalo foi para a cobrança e 
bateu alto, no canto direito. 
O goleiro Tadeu foi na bola, 
mas não alcançou.

Ao longo da etapa, o pa-
norama permaneceu pareci-
do. Apesar de atuar dentro 
de casa, o Verdão apostava 
nos contra-ataques e trans-
feria a responsabilidade 
para o Massa Bruta. Os times 
foram para o intervalo com 

estratégias distintas e um 
empate no marcador.

No segundo tempo, o 
atacante Vinícius fez a sua 
reestreia após se lesionar 
na final do Campeonato 
Goiano. Antes de se ma-
chucar, ele vinha sendo 
um dos melhores jogado-
res do Goiás. Porém, nem 
a sua volta foi capaz de se-
gurar a virada paulista.

Na marca dos 17, Heli-
nho cobrou escanteio e Luan 
Cândido subiu para marcar 

de cabeça o segundo gol do 
Bragantino. Foi o 23º tento do 
time pelo jogo aéreo na tem-
porada, em um total de 33 bo-
las na rede. Um sinal da efici-
ência da equipe nesse quesito.

O Goiás correu atrás do 
resultado, mas não foi efe-
tivo em suas subidas ao ata-
que. Desta forma, o Red Bull 
Bragantino venceu o esme-
raldino pela primeira vez na 
história como visitante. An-
tes disso, eram seis triunfos 
do alviverde e um empate.

Reprodução

O combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, do zika vírus 
e da chikungunya, foi in-
tensificado em Aparecida 
de Goiânia. Os agentes de 
combate a endemias da 
Vigilância Ambiental de 
Aparecida buscam cons-
cientizar os moradores na 
luta coletiva contra a proli-
feração do mosquito.

Segundo o último bo-
letim epidemiológico da 
Secretaria de Saúde de Apa-
recida, já passa de 4 mil o 
número de casos de dengue 
confirmados na cidade nes-
tes quatro primeiros meses 
do ano. É quase metade dos 
8.470 casos registrados em 
todo o ano de 2021.

Para Iron Pereira, coorde-
nador de Vigilância Ambien-
tal da Secretaria de Saúde a 
situação é preocupante. “O 
número de casos aumenta 
diariamente. Já temos qua-
tro óbitos confirmados e 
outros sete óbitos em inves-
tigação”, informa o gestor.

Neste momento, os 
agentes de endemias fazem 
visitas a casas e empresas 
em mais de 20 bairros simul-
taneamente, exterminando 
possíveis criadouros. A Vigi-
lância Ambiental reforça a 
importância de cada mora-
dor conferir, semanalmente, 
o quintal, vasos de plantas, 
caixas d’água e recipientes 
de água dos animais de esti-
mação para certificar de que 
não há larvas do mosquito. 
Entre os agentes de ende-
mias, há o entendimento de 
que 80% dos casos são pro-
vocados por mosquitos que 
nascem nas casas.

Além das visitas regulares 
feitas aos domicílios de se-
gunda a sexta, os agentes re-
tornam aos sábados às casas 
que eles encontraram fecha-
das durante a semana. Um ou-
tro recurso que se soma a este 
trabalho é a roçagem regular 
dos lotes baldios na cidade.
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Cientes da importância 
que o trabalho do ma-
rketing tem durante 

uma campanha eleitoral, a 
equipe que assessora direta-
mente o ex-presidente Lula 
(PT), já admite a possibilidade 
de trocar o marqueteiro Au-
gusto Fonseca.

A conversa parece estar 
avançada e tem o aval da 
presidente nacional do PT, 
a deputada Gleisi Hoffman. 
Outra situação que mostra a 
possível mudanças é que já 
existe, inclusive, a perspectiva 
de que o publicitário Sidônio 
Pereira seja o indicado para 
substituir Fonseca. Sidônio foi 
o responsável pelo marketing 
da campanha de Fernando 
Haddad (PT) em 2018 quan-
do o petista foi candidato a 
presidência da República.

A notícia já repercutiu na-
cionalmente e ganhou des-
taque na coluna da jornalista 
Mônica Bergamo da Folha de 
São Paulo. Uma das queixas, 
de acordo com a publicação, 
é que as recentes peças publi-
citárias de Augusto Fonseca, 
apesar de caras, foram conside-
radas desastrosas. Especula-se 

que o valor da campanha co-
brado pelo marqueteiro chega 
a cifra de  R$ 45 milhões.

O slogan que foi utilizado 
até o momento ‘se a gen-
te quiser, a gente pode’, foi 
considerado parecido com o 
utilizado por Barack Obama 
em sua primeira campanha 
nos Estados Unidos – ‘Sim, 

nós podemos’, porém não 
agradou os petistas que acre-
ditam ser uma versão pobre 
do trabalho americano. Por 
enquanto, o coordenador de 
comunicação da campanha 
de Lula, Franklin Martins, ape-
sar de também já ser criticado 
por ter dificuldade de relacio-
namento com integrantes pe-

tistas, permanece na equipe.
A preocupação dos diri-

gentes do partido é que o 
trabalho marketing não pode 
falhar e precisa ser feito com 
“emoção”. A ideia é convencer 
o eleitorado e superar o ma-
rketing do adversário direto 
de Lula na disputa, o atual 
presidente Bolsonaro (PL)

O presidente do Patriota 
em Goiás Jorcelino Braga, de-
clarou à Coluna Poder do DE 
nesta quarta-feira (20) que 
qualquer conversa relaciona-
da a união de Gustavo Men-
danha  pelo Patriotra com 
Marconi Perillo (PSDB), para 
o primeiro turno das eleições 
de 2022  é “mentira”.

“É mentira. Não existe e eu 

sempre estou falando sobre 
isso. É o meu posicionamento”.

Assim, Jorcelino desmente 
a especulação de que o Pa-
triota teria acordado com os 
dirigentes do PSDB de lançar 
Gustavo Mendanha para o 
Governo de Goiás em uma 
chapa com a presença do ex-
-governador Marconi Perillo 
para a disputa da única vaga 

disponível para o Senado.
O presidente do Patriota 

disse que no primeiro turno, 
todos os partidos podem se 
movimentar e lançar seus 
candidatos. “Agora no segun-
do turno, a conversa é dife-
rente. Quem quiser juntar e 
formar um bloco de oposição, 
aí é estratégia”, continuou.

Jorcelino ponderou ainda 

que o trabalho do seu grupo 
político nesse momento é de 
discutir, junto com Menda-
nha e sua equipe de profissio-
nais, o plano de governo que 
será apresentado ao eleitora-
do goiano. Mesmo com apoio 
dos nanicos, DC, PTC e PMN, o 
Patriota está animado com a 
corrida pela disputa do Palá-
cio das Esmeraldas.

Reprodução
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Os deputados estaduais 
aprovaram, em definitivo, 
na última terça-feira (19), 
o projeto de lei do depu-
tado Bruno Peixoto (União 
Brasil), que permite o uso 
de imagens de câmeras 
de vídeos de residências 
ou de carros particulares 
como instrumento de de-
fesa contra multas consi-
deradas injustas.
Bruno Peixoto é o líder do 
governador Ronaldo Caia-
do (União Brasil) na Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego) e o seu projeto tem 

apenas quatro artigos. Na 
justificativa da ideia, o de-
putado mencionou que o 
objetivo é disponibilizar 
mecanismos lícitos que 
podem ser usados pelo ci-
dadão quando precisar ar-
gumentar a defesa de mul-
tas que julgarem injustas.
“Qualquer cidadão atuan-
do de forma moderada es-
tará amparado junto com 
suas câmeras de monito-
ramento”, explicou. Para 
entrar em vigor a propos-
ta precisa ser aprovada 
pelo governador.

Antes da conclusão do 
processo de cassação que 
responde no Conselho de 
Ética da Assembleia Legis-
lativa de São Paulo (Alesp), 
o deputado estadual Ar-
thur do Val (União Brasil), 
mais conhecido como Ma-
mãe Falei, renunciou o seu 
mandato parlamentar.
O parlamentar virou alvo do 
Conselho por pelo menos 
21 representações por que-
bra de decoro parlamentar. 
O motivo foi o escândalo 
causado depois que seus 
áudios gravados e enviados 
com conteúdo sexistas con-
tra mulheres refugiadas da 
Ucrânia terem vazado.
Val sempre se colocou 
como injustiçado dentro 
do processo de cassação 
do seu mandato.  “Estou 

sendo vítima de um pro-
cesso injusto e arbitrário 
dentro da Alesp. O amplo 
direito a defesa foi ignora-
do pelos deputados, que 
promovem uma persegui-
ção política. Vou renunciar 
ao meu mandato em res-
peito aos 500 mil paulistas 
que votaram em mim, para 
que não vejam seus votos 
sendo subjugados pela As-
sembleia. Mas não pensem 
que desisti, continuarei lu-
tando pelos meus direitos.”
A renúncia do deputado 
não interrompe o processo 
que ele responde dentro 
do Conselho de Ética. Com 
a conclusão dos trabalhos 
no colegiado, Arthur do Val 
se torna inelegível por oito 
anos, de acordo com o pre-
visto na Lei da Ficha Limpa.
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Durante o período de 
férias, hospitais e 
corpos de bombei-

ros registram uma alta nos 
atendimentos a acidentes 
domésticos, muitas vezes en-
volvendo crianças. Segundo 
o Relatório Mundial sobre 
Prevenção de Acidentes com 
Crianças e Adolescentes, lan-
çado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e pelo 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ), 630 
mil crianças morrem anual-
mente vítimas de acidentes 
em todo o mundo. Além dis-
so, com a adoção do home 
office como modelo de traba-
lho por muitos trabalhadores, 
adultos também ficam mais 
suscetíveis a sofrer algum 
acidente. Quando situações 
assim acontecem, ter conhe-
cimentos básicos sobre pri-
meiros socorros pode salvar 
vidas e evitar um cenário pior. 
A professora Erika Rodrigues 
Caldas, da Una Itumbiara, que 

integra a microrregional Una 
Triângulo Mineiro e Goiás, dá 
orientações sobre como agir 
frente a esses problemas.

Erika ressalta primeiramen-
te o que são os acidentes do-
mésticos. “Segundo a Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), 

acidente doméstico é todo 
acontecimento causal inde-
pendente da vontade humana 
que se dá nas imediações da 
residência ”, detalha ela.

Dentre os tipos de aciden-
tes mais comuns estão quei-
maduras, intoxicação com 

produtos de limpeza, quedas, 
cortes e choques elétricos. 
Segundo Erika, o primeiro 
passo é acionar as corpora-
ções responsáveis por resga-
tes para receber orientações. 
“Entretanto, dependendo do 
cenário, ou enquanto aguar-

dam a chegada dos profis-
sionais, as pessoas presentes 
podem prestar primeiros so-
corros básicos, mas para isso 
é preciso orientação”, explica.

Para Erika, uma das dicas 
principais é acalmar a vítima. 
Além disso, ela dá outras no-
ções do que fazer em caso de 
acidentes domésticos. “Em situ-
ações de queda, por exemplo, o 
indicado é lavar o local do feri-
mento e realizar curativo limpo, 
mas percebendo que se trata 
de uma situação mais séria, 
procure atendimento para ve-
rificar se houve alguma fratura 
ou lesão interna. Em um cená-
rio grave, mantenha a vítima 
no local do acidente, chame 
uma ambulância, e fique atento 
aos sinais vitais”, explica. Erika 
reforça que em caso de lesões 
no pescoço ou costas, é extre-
mamente importante não mo-
vimentar a pessoa lesionada.

Em relação à queimadu-
ras, a especialista conta que 
a indicação é colocar a área 
queimada em água corrente 
fria por cerca de 10 minutos, 

em seguida deve-se envol-
ver o local com compressas 
limpas, úmidas e frias, e então 
procurar atendimento médico. 
Já em casos de intoxicação com 
produtos de limpeza e choques 
elétricos, Erika orienta respecti-
vamente. “Nestes casos, é ne-
cessário que a pessoa procure 
ajuda médica e leve o produto 
o qual foi ingerido para que o 
especialista consiga orientar o 
tratamento mais adequado. Em 
relação aos choques elétricos é 
extremamente importante não 
tocar na vítima, e desligar ime-
diatamente a fonte de energia. 
Em seguida, a orientação é 
chamar o resgate e observar o 
nível de consciência da pessoa”, 
pontua. Erika finaliza reforçan-
do que dependendo da gra-
vidade do acidente, é sempre 
necessário buscar o atendi-
mento especializado para que 
o tratamento correto seja feito.
Além disso, ela também refor-
ça que em relação à acidentes 
não preveníveis, é necessário 
atenção à organização dos 
objetos domésticos.

Divulgação

Os dados do Boletim In-
foGripe, divulgado hoje (20) 
pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), confirmam a 
tendência de queda nos ca-
sos de Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG) em 
crianças em todo o país.

Foram registrados 3,7 mil 
casos de SRAG na Semana Epi-
demiológica 15, que correspon-
de aos dias 10 a 16 de abril de 
2022. Entre eles, cerca de 1,8 mil 

foram em crianças de 0 a 4 anos. 
De acordo com a Fiocruz, a in-
cidência em crianças cresceu 
muito desde fevereiro, apresen-
tando a formação de um platô e 
agora inicia um declínio.

Por outro lado, a análise 
alerta que continua aumen-
tando o percentual de casos 
de Vírus Sincicial Respiratório 
(VSR), que atingiu 41,5% do 
total de casos de SRAG re-
gistrados nas últimas quatro 

semanas, mesmo a doença 
sendo observada fundamen-
talmente em crianças.

Na faixa de 0 a 4 anos, os 
testes laboratoriais indica-
ram 66,4% de VSR, caindo 
para 23% na faixa de 5 a 11 
anos. Nos dados nacionais 
para todas as idades, há es-
tabilização nas faixas etárias 
adultas, com positividade de 
36% para o rinovírus e de 28% 
para Sars-CoV-2 (covid-19).

ANÁLISE REGIONAL
Entre as 27 unidades da fe-

deração, oito apresentam sinal 
de crescimento na tendência 
de longo prazo: Acre, Amapá, 
Mato Grosso, Pará, Piauí, Para-
ná, Roraima e Rio Grande do 
Sul. Alagoas e Paraíba estão 
com indicativo de crescimen-
to no curto prazo. Todos eles 
com incidência principalmen-
te na população infantil.

Entre as capitais, oito apre-

sentam sinal de crescimento na 
tendência de longo prazo: Be-
lém (PA), Cuiabá (MT), Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC), Macapá 
(AP), Porto Alegre (RS), Porto 
Velho (RO), e Rio Branco (AC).

Segundo a Fiocruz, 30 ma-
crorregiões de saúde estão atu-
almente em nível pré-epidêmi-
co para a incidência de SRAG, 
21 em nível epidêmico, 64 em 
nível alto, duas em nível muito 
alto e uma em nível extrema-

mente alto: Corumbá/MS.
Os dados do InfoGripe mos-

tram que nas quatro últimas 
semanas epidemiológicas, a 
prevalência foi 1,6% para In-
fluenza A, 0,2% para Influenza 
B, 41,5% para VSR e 37,4% para 
Sars-CoV-2. Entre os óbitos em 
que houve confirmação labo-
ratorial do vírus respiratório 
causador da SRAG, 1,6% foi 
por Influenza A, 7,8% por VSR e 
79,8% por Sars-CoV-2.

Acidentes graves e com vítimas em Acidentes graves e com vítimas em 
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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 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

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

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

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 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
-------------------------------
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

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 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 
suiserviços 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. 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. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
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
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
GO. VALOR: R$ 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, 
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 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,co
zinha,sala,varanda,bce
rca 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 
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 
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, 
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

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 
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 
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 
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
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