
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Terça-feira, 29 de Setembro de 2020  - Ano 12  nº 2566 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Zé Délio Júnior lidera com 50% 
primeira pesquisa em Hidrolândia
Primeira pesquisa realizada pelo Instituto EPP/PESQUISA, na cidade Hidrolândia mostra que o vereador Zé Délio Júnior, candidato a pre-
feito pelo DEM, aparece na preferência do eleitorado do município, com 50,5% da intenção dos votos na estimulada.
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Taxa de transmissão da Covid-19 
ainda indica expansão em Goiás
O grupo de modela-

gem de expansão 
da Covid-19 no Es-

tado de Goiás publica nova 
nota técnica (NT nº 9) para 
estimar a taxa Re (número 
reprodutivo efetivo) de trans-
missão da Covid-19 no Estado. 
O resultado é que o último Re 
estimado para Goiás com a 
correção da defasagem foi 
igual a 1.042, com intervalo 
de confiança de 95% variando 
entre 0,804 e 1,232.

Esse valor é bem superior 
ao que seria se não fossem 
considerados os atrasos de 
notificação (um valor de 
0,549), o que não condiz 
com a realidade do número 
de casos observados.

Os pesquisadores expli-
cam que a Taxa R é o núme-
ro de reprodução de uma 
doença infecciosa, ou seja, 
quantas pessoas um infec-
tado contamina em média. 
Estimar essa taxa com dados 
reais hoje em Goiás e no Brasil 
todo é difícil pois há um gran-
de atraso na notificação dos 
dados dependendo do muni-
cípio. Por isso o grupo realizou 
cálculos, descritos na NT, para 
estimar o número de casos 
por período em Goiás.

Na prática um R próximo 
a 1 significa que ainda esta-
mos em processo de expan-
são da doença no Estado, ou 
seja, que cada pessoa conta-
minada, passa a doença para 
uma ou mais pessoas (já que 
o Re ainda é um pouco maior 
do que 1) e isso mantém um 
número de infectados ativos 
na sociedade, embora esse 

valor varie de acordo com o 
município e possa chegar a 
valores bem mais altos em 
locais onde a doença está 
em franca expansão.

O estudo reforça que de-
vemos continuar adotando 
medidas não-farmacológicas 
e cuidados, incluindo medi-
das de higiene, uso de más-
cara mais frequente e distan-
ciamento social sob pena de 
vermos os números subirem 
caso essas medidas não con-
tinuem a ser adotadas.

Esses valores são seme-
lhantes aos estimados pelo 
Observatório COVID-19BR 
para o dia 14 de setembro 
(Re igual a 1,102, mas com 
intervalo de confiança a 95% 
entre 0,70 e 1,69), que utiliza 
uma abordagem Bayesiana 
para a projeção para o pre-
sente e está baseada em da-

dos de casos hospitalizados 
da base SIVEP-Gripe.

Taxa nos municípios
Para os municípios com 

uma população maior que 
100 mil habitantes em Goiás 
os índices estão próximos a 1. 
De modo geral, considerando 
os intervalos de confiança, 
todos esses municípios ainda 
poderiam apresentar valores 
de Re maiores do que 1,0 in-
dicando ainda aceleração da 
pandemia (embora haja uma 
tendência de que o Re possa 
ser já inferior a 1,0 em Rio Ver-
de e Aparecida de Goiânia).

Os valores de Re foram 
também estimados para os 
246 municípios de Goiás, a 
partir dos dados corrigidos 
pela defasagem de confirma-
ção. Esses valores foram esti-
mados apenas para os muni-

cípios com mais de 50 casos 
confirmados em 23 de setem-
bro e que tiveram novos casos 
nos últimos 30 dias.

Em função da variação 
do padrão de defasagem, 
optou-se por mapear a mé-
dia dos valores de Re nos 
últimos 7 dias (referindo-se, 
portanto, às transmissões 
que potencialmente ocorre-
ram no final de agosto/início 
de setembro).

Os pesquisadores explicam 
também que Re altos em po-
pulações pequenas precisam 
ser bem analisados em ter-
mos absolutos e não relativos 
(por ex. um aumento de 5 
para 8 casos em uma cidade).

Mudanças no padrão 
Os valores de Re esti-

mados após a consolidação 
dos casos confirmados até 

o início de agosto mostram 
alguns padrões importantes, 
já ressaltados nas notas téc-
nicas anteriores. Em primei-
ro lugar, a partir dos decre-
tos do governo estadual em 
março e abril, houve uma 
redução nos valores de Re 
que reduziram consideravel-
mente a expansão da pande-
mia em Goiás (reduzindo de 
> 1,7 para < 1).

Entretanto, à medida 
que o isolamento social 
diminui e aumenta a mobi-
lidade de forma geral, hou-
ve um aumento das trans-
missões. Porém, a partir 
de final de maio/início de 
junho essa relação entre 
isolamento medida por te-
lefonia celular e o Re tende 
a desaparecer e o número 
de transmissões começa a 
se reduzir rapidamente.

Estado 
anuncia 
criação do 
Sistema do 
Artesanato 
de Goiás

O secretário da Re-
tomada, César Moura, 
anuncia, nesta terça-feira 
(29/09), às 10h,  na Uni-
dade Universitária de Pi-
renópolis da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), 
a criação do Sistema 
do Artesanato de Goiás 
(SAG), que vai concentrar 
as iniciativas para posicio-
nar estrategicamente o 
artesanato goiano, além 
de estabelecer conexões 
necessárias entre a cadeia 
produtiva e o mercado.

A solenidade contará 
com a presença da coorde-
nadora do Gabinete de Po-
líticas Sociais e presidente 
de honra da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), primeira-dama Gra-
cinha Caiado; do reitor da 
UEG, Valter Gomes Cam-
pos; do secretário de De-
senvolvimento e Inovação, 
Marcio Cesar Pereira, e do 
diretor regional do Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial de Goiás (Senac 
Goiás), Leopoldo Veiga Jar-
dim, representando o pre-
sidente do Senac, Marcelo 
Baiocchi.

Outro projeto da Re-
tomada que vai ser de-
talhado na cerimônia é 
o Centro de Referência 
do Artesanato de Goiás 
(Cerart-GO), que será o 
segundo no Brasil. Esta es-
trutura será voltada para a 
produção e disseminação 
do conhecimento, além 
da capacitação e de aper-
feiçoamento do artesão. O 
Centro contará com salas 
para exposições, cursos, 
reuniões e oficinas, labo-
ratório de tendências, área 
de pesquisa, espaço de co-
-working e área dedicada à 
memória e obra dos mes-
tres artesãos.

No evento, também se-
rão anunciados o Conselho 
Estadual do Artesanato, 
sem nenhum custo para o 
Estado e o Selo do Artesa-
nato. Todas as medidas de 
prevenção ao coronavírus, 
como distanciamento so-
cial e uso obrigatório de 
máscaras, serão adotadas 
durante todo o evento.

Desarticulado grupo crimino-
so suspeito de furto e recep-
tação de carga alimentícia

Crer ultrapassa mais de
18 milhões de atendimentos

A Polícia Civil de Goiás 
(PCGO), juntamente com a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), desarticulou, no últi-
mo domingo (27/9), uma 
associação criminosa es-
pecializada em furto e re-
ceptação de cargas alimen-
tícias. O grupo é suspeito 
de mais de cinco furtos de 
cargas de leite em pó.

A prisão dos suspeitos, 

realizada através da Dele-
gacia Estadual de Repres-
são a Furtos e Roubos de 
Cargas (Decar) na Operação 
Piratas do Volante, ocorreu 
em um galpão no Setor dos 
Funcionários, em Goiânia. 
De acordo com a polícia, o 
grupo vinha sendo monito-
rado pela força-tarefa das 
duas instituições desde ju-
lho deste ano.

Referência no atendi-
mento à pessoa com defi-
ciência, o Centro Estadual 
de Reabilitação e Readap-
tação Dr. Henrique Santillo 
(Crer), unidade do Governo 
de Goiás, chega aos seus 
18 anos de história com 
números expressivos de 
atendimento à população.

De setembro de 2002 
a agosto de 2020, o hos-
pital ultrapassou a marca 

de 18 milhões de atendi-
mentos realizados aos usu-
ários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Durante esse 
período, cerca de 500 mil 
pessoas tiveram suas vidas 
transformadas por meio da 
assistência em saúde ofer-
tada pelo hospital. 

“Sofri um acidente de 
trânsito quando tinha 7 anos 
de idade e, em decorrência 
disso, tive minha perna direi-

ta amputada. Desde então, 
faço tratamento no Crer para 
reabilitação e readaptação. 
O trabalho dos profissionais 
do Crer que me atenderam 
e que me atendem durante 
todos esses anos me propor-
cionou uma vida ativa, dinâ-
mica, produtiva e de muita 
liberdade. Ao Crer toda a mi-
nha gratidão”, diz a paciente 
da instituição há 15 anos, 
Iara de Sousa Barbosa. 
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Retorno às escolas deve 
ser avaliada com extrema cautela
Em entrevista ao pro-

grama O Mundo em 
sua Casa nesta segun-

da-feira, dia 28, o secretário 
de Estado da Saúde (SES), 
Ismael Alexandrino, afirmou 
que a questão do retorno 
às aulas presenciais nas es-
colas goianas deve ser ava-
liada “com extrema caute-
la”. Ponderou também que 
a Pasta não tem deixado de 
dialogar, nem internamen-
te e nem no Centro de Ope-
rações de Emergência em 
Saúde (COE), sobre o tema. 
Isso porque se trata de uma 
população específica.

O comentário do secre-
tário se refere ao posiciona-
mento da Sociedade Goiana 
de Pediatria (SGP), por meio 
da vice-presidente da enti-
dade, Ana Márcia Guimaães, 
de que o momento é seguro 
para a volta às aulas.

Na conversa com os 
apresentadores das rádios 

Brasil Central AM e RBC FM, 
o titular da SES admitiu que 
as crianças não têm tanta 
vulnerabilidade, tanto em 
relação ao contágio quanto 
ao desenvolvimento da for-

ma grave da Covid-19. No 
entanto, a preocupação é 
epidemiológica.

“Ou seja, temos que consi-
derar a população de crianças 
dentro da população como 

um todo”, argumentou. Is-
mael acrescentou que, tanto 
o pessoal da epidemiologia 
quanto da infectologia con-
sidera (o tema) com grande 
preocupação, porque as crian-

ças são consideradas vetores 
da Covid-19, transmitem o ví-
rus, carregam para dentro de 
casa e para outras crianças. “É 
nesse contexto que estamos 
ponderando”, afirmou.

Discussão
O secretário da Saúde 

admitiu que não está des-
cartada essa discussão, 
apontada por ele como 
“bastante calorosa, profun-
da”. E declarou: “Nós consi-
deramos a opinião da SGP, 
queremos ouvir sugestões 
em relação a como seria 
essa volta”. Observou que, 
certamente, não seria uma 
volta (às aulas presenciais) 
como um todo, mas seria 
necessário decidir quais os 
grupos de crianças, quais 
idades, a metodologia.

“Enfim, a pandemia é 
algo que nós temos, cada 
dia, discutido e aprendi-
do com ela; e para isso nós 
somos sensíveis a todos os 
grupos, às opiniões de quem 
quer de fato contribuir”, dis-
se. Ismael voltou a salientar 
que é preciso promover o 
retorno das aulas com “ex-
trema cautela”.

Primeira pesquisa reali-
zada pelo Instituto EPP/PES-
QUISA, na cidade Hidrolândia 
mostra que o vereador Zé Dé-
lio Júnior, candidato a prefeito 
pelo DEM, aparece na prefe-
rência do eleitorado do muni-
cípio, com 50,5% da intenção 
dos votos na estimulada, ou 
seja, quando a pesquisa apre-
senta os nomes dos possíveis 
candidatos.

Bruno do Posto, do MDB 
aparece com 20,4%; Fernan-

do Nazaré, do PP, figura com 
9%.  Brancos e nulos somam 
3,3 % e não souberam ou 
não responderam 15,4%.

Na pesquisa espontâ-
nea, sem apresentação do 
nome dos candidatos, Zé 
Délio Júnior aparece com 
39,1% dos votos. Bruno 
do Posto, do MDB aparece 
com 14,7%; Fernando Naza-
ré, do PP, figura com 5,7% e 
Negão do Rasga com 0,3 %. 
Brancos e nulos somam 3,3 

% e não souberam ou não 
responderam 36,1%.

Rejeição
Segundo o levantamento 

Bruno do Posto tem 21,1% 
de rejeição, na segunda colo-
cação aparece Fernando Na-
zaré, chegando aos 17,4%. 
O terceiro menos rejeitado 
é Zé Délio Júnior 6,4%.  A 
pesquisa foi registrada no 
TRE-GO sobe o protocolo nº 
003888/2020.

Reprodução

Reprodução

Zé Délio Júnior lidera com 50% primeira pesquisa em Hidrolândia



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 29 de Setembro de 2020eleições

 

O governador Ronaldo 
Caiado e o ministro 
da Infraestrutura, 

Tarcísio Gomes de Freitas, en-
tregaram, nesta segunda-feira 
(28/09), as obras de restaura-
ção e adequação do Anel Viá-
rio de Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, no trecho que liga as 
rodovias BR-060 e BR-153.

“É muito mais fácil tra-
balhar e prover a estrutura 
quando temos a parceria do 

governo do Estado. Tudo é fei-
to de forma combinada e flui 
mais rápido. Isso faz com que 
a gente tenha um crescimento 
muito grande na questão da 
estrutura aqui no Estado de 
Goiás”, destacou o ministro.

Para Caiado, o investi-
mento em logística é reflexo 
de uma nova visão do go-
verno federal e garantirá a 
Goiás mais competitividade 
no cenário nacional. “O se-

tor de infraestrutura no go-
verno Jair Bolsonaro é algo 
que teria uma projeção 
para 20 anos, mas vocês es-
tão antecipando tudo isso, 
de forma acelerada, para 
construir em quatro anos. É 
algo que estamos assistin-
do no Estado e que nunca 
vimos antes”, diz Caiado.

A obra concluída no anel 
viário foi entregue com dois 
meses de antecedência. 

Os investimentos superam 
R$ 27,9 milhões. O empre-
endimento, executado pelo 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), inclui 16,9 quilômetros 
de pista duplicada, adequa-
ção dos retornos existentes e 
implantação de barreiras de 
proteção em pontos estraté-
gicos da via, que vão coibir o 
tráfego de veículos em locais 
inadequados.

O ministro e o governa-
dor ressaltaram, também, a 
parceria com os deputados 
e senadores na concreti-
zação de benfeitorias para 
Goiás. “Agradeço os parla-
mentares da bancada fede-
ral de Goiás na pessoa do 
deputado Vitor Hugo”, des-
tacou Tarcísio de Freitas.

“Parcerias são fundamen-
tais, temos aqui também 
José Nelto, Professor Alci-
des, todos parlamentares 
que compõem o grupo de 
17 deputados federais e 
três senadores da Repúbli-
ca que atendem às reivindi-
cações, com emendas, não 
apenas em pavimentações 
novas, mas para recupe-
ração de rodovias”, com-
pletou Caiado, que reco-
nheceu ainda o apoio dos 
deputados estaduais.

Transformação
Caiado observou que, 

historicamente no Brasil, 
a estrutura logística sem-
pre beneficiou os estados 
litorâneos, com portos, 
ferrovias e rodovias para o 
transporte e escoamento 
da produção. Hoje, ressal-
tou, a visão diferenciada e 
o compromisso do presi-
dente Jair Bolsonaro pos-
sibilitaram que o governo 
federal investisse em ou-
tras regiões do país, em es-
pecial, no estado de Goiás, 
que ocupa a terceira posi-
ção no ranking da produção 
agropecuária brasileira.  

Nesse sentido, um dos 
projetos fundamentais que 
foram tirados do papel em 
2019 é a Ferrovia de Inte-
gração do Centro-Oeste, que 
ligará o município de Água 
Boa, no Mato Grosso, a Mara 
Rosa, no Norte goiano.

Durante a visita, o mi-
nistro anunciou que em no-
vembro pretende voltar à 
capital para a assinatura do 
contrato. “É algo que será 
emblemático para o Estado”, 
sinalizou. Tarcísio de Freitas 
ressaltou que o projeto de 
expansão da infraestrutura 
logística no Brasil visa ligar a 
Ferrovia de Integração Oes-
te-Leste, que parte do muni-
cípio de Ilhéus, no litoral da 
Bahia, à Ferrovia Norte-Sul, 
no Tocantins.

O ministro Tarcísio de 
Freitas garantiu que no pró-
ximo ano, a Ferrovia Norte-
-Sul estará totalmente em 
funcionamento, já que as 
obras estão bem encaminha-
das. Ele citou a construção 
do terminal de Rio Verde, 
onde há investimentos de R$ 
300 milhões.

“Temos ainda a ponte so-
bre o Rio Grande, que já foi 
concluída, estamos fazendo 
a ponte ferroviária sobre o 
Rio Paranaíba”, apontou. 
“Então, ano que vem, te-
remos a Ferrovia Norte-Sul 
operacional, vamos poder 
sair do Mato Grosso e che-
gar até o porto de Ilhéus 
passando aqui pelo Estado 
de Goiás”, projetou.

Divulgação

Inaugurado Anel Viário 
de Aparecida de Goiânia  



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-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

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 
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
única dona 20 mil km os 
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 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF: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 
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 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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

Veículos
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-------------------------------
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$: 57.000,00
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 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
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Itau centro casa de 3/4 
- 1 suite ,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 buro-
cracia. Tel.: 4007-2717 / 

98110-9880
-------------
-------------
-----
A P A R T A -
M E N T O 
2 quartos, 
b a n h e i r o 
social, co-
zinha, área 
de serviço, 

sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
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$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
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-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 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$: 57.000,00
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 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
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Itau centro casa de 3/4 
- 1 suite ,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 buro-
cracia. Tel.: 4007-2717 / 

98110-9880
-------------
-------------
-----
A P A R T A -
M E N T O 
2 quartos, 
b a n h e i r o 
social, co-
zinha, área 
de serviço, 

sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
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, 
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Fica 2020 inscreve 331 filmes de 17 países
Mesmo diante dos 

desafios impos-
tos pela pande-

mia de Covid-19, o Festival 
Internacional de Cinema e 
Vídeo Ambiental (Fica 2020) 
contabiliza 331 filmes inscri-
tos até a meia-noite desse 
domingo (27/09), quando as 
inscrições se encerraram. Do 
total, 211 são de curtas e 38 
de longas.

Representantes de 17 paí-
ses se inscreveram nesta edi-
ção. O Brasil liderou o ranking 
com 226 filmes inscritos, sen-
do 198 curtas e 28 longas. Pela 
17ª Mostra ABD Cine Goiás, 
serão 82 curtas goianos. 

A etapa seguinte é a de 
seleção das produções que 
participarão do festival e 
concorrerão aos prêmios. 
O festival ocorrerá de 16 a 
21 de novembro, de forma 
100% virtual. Devido às limi-
tações próprias do cenário 
atual, este ano a premiação 
será toda em dinheiro, ou 
seja, não haverá distribuição 
de troféus físicos.

Para o secretário de Es-
tado da Cultura, Adriano 
Baldy, esses números foram 
recebidos como comprova-
ção da relevância que o Fica 
possui para o segmento de 

audiovisual não só brasileiro, 
mas para outros países. “Em 
meio às incertezas do mo-
mento, além de chegarmos à 
mesma média de inscrições 
das edições anteriores, tere-
mos até filme da Sérvia con-
correndo”, ressalta. O país 
em questão concorrerá com 
um curta-metragem.

Os outros países inscritos 
são Portugal, com três filmes 
(um longa e dois curtas); Peru 
(um longa e dois curtas); Co-
lômbia, com dois curtas-me-
tragens, Estados Unidos, com 
dois longas-metragens; e Irã 
(um longa e um curta).

Vão concorrer com um 
longa-metragem Argentina, 

Uruguai, Áustria e Malásia 
e com um curta-metragem 
Chile, Alemanha, Itália, Sér-
via, Reino Unido e Holanda.

Premiação
No total, R$ 142,5 mil 

serão distribuídos em pre-
miações que variam de R$ 2 
mil a R$ 7 mil. Outra novida-

de do Fica 2020 é o prêmio 
José Petrillo, em forma de 
taxa de seleção, que pagará 
R$ 3,5 mil para cada longa-
-metragem e R$ 2 mil para 
cada curta-metragem sele-
cionado. Essa premiação é 
acumulável com outras que 
o filme venha a receber.

Já as premiações destina-

das à Mostra ABD serão de R$ 
2,5 mil e R$ 2 mil nas catego-
rias de melhor filme de ficção, 
melhor filme documentário, 
melhor filme experimental, 
melhor diretor, direção de 
fotografia, roteiro, atuação, 
melhor som, trilha musical e 
direção de arte.

As inscrições dessa moda-
lidade estão abertas até 23 de 
outubro e somente cidadãos 
vilaboenses podem concor-
rer – uma vez que o objetivo 
é contribuir com a geração de 
renda no município e alavan-
car o turismo na região, com 
ideias que visem tornar Goiás 
mais sustentável e inovador.

Homenagem
O homenageado do Fica 

2020 será o jornalista Wa-
shington Novaes, que fale-
ceu em agosto deste ano. Ele 
foi um dos principais nomes 
no jornalismo e audiovisu-
al ambiental e despertou a 
atenção do Brasil e do mun-
do para o Cerrado.

Para celebrar e homena-
gear a carreira do jornalista, 
o Fica exibirá, em sua pro-
gramação, alguns de seus 
mais importantes trabalhos 
na Mostra Washington No-
vaes. (Secult)

Reprodução


