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O Brasil terá o quarto ministro da Saúde ainda em meio à pandemia e com recordes de números de mortes. Desde domingo (14), o assunto do-
mina as discussões em Brasília. O presidente Bolsonaro confirmou que o médico Marcelo Queiroga vai assumir a pasta no lugar de Pazuello.
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Quem foi ao supermer-
cado em Goiânia nesta se-
gunda-feira (15/3) se depa-
rou com uma visão insólita. 
Buscando se ater ao decreto 
1.897 da Prefeitura de Goiâ-
nia, publicado no último dia 
13, os supermercados tiveram 
que improvisar para cumprir a 
determinação de apenas ven-
der itens alimentícios, de hi-
giene, de limpeza e de saúde.

A solução de algumas lojas, 
como esta na Avenida Anhan-
guera com a Avenida Paranaí-
ba, no Setor Aeroporto, foi de 
cobrir as gôndolas dos produ-
tos não essenciais e de fechar 

os corredores com fitas para 
bloquear o acesso dos clientes. 

Além disso, cópias do 
decreto foram coladas so-
bre as lonas, para justificar 
o bloqueio. A medida, que 
começou a valer hoje, tem 
duração de 14 dias.

Fiscalização 
flagra fes-
tas clan-
destinas 
com quase 
200 pessoas 
em Goiânia

Supermercados bloqueiam os 
produtos não essenciais Uber passa a oferecer opção mais barata 

fora do horário de pico em Goiânia
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A BR-153 foi totalmente 
liberada no fim da tar-
de desta segunda-feira 

(15/3), após dia de manifesta-
ção contra o novo decreto de 
Goiânia. A rodovia foi bloque-
ada nos dois sentidos ainda 
no início da manhã de hoje.

Após saírem da rodovia, 
os manifestantes foram para 
o Paço Municipal onde esta-
vam dois representantes do 
movimento em reunião com 
o prefeito de Goiânia, Rogé-
rio Cruz (Republicanos). Os 
manifestantes se mostra-
ram insatisfeitos com o re-
sultado da reunião.

De acordo com a prefeitu-
ra, o pedido dos manifestan-
tes é para a abertura da co-
mércio e também do uso do 
‘kit covid’ para o tratamento 
precoce contra a doença, 
mas esta último foi descarta-
do pelo prefeito.

Já em relação ao comér-
cio, o pedido dos manifes-
tantes é que seja liberado 
o funcionamento delivery 
e drive-thru, até mesmo 
para o setor de roupas. A 
proposta será discutida na 
próxima reunião do Centro 
de Operações de Emergên-
cia em Saúde Pública (COE).

Segundo a  Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), o blo-
queio promovido por ma-
nifestantes na BR 153 foi 
encerrado pacificamente. 
Ambos os sentidos da rodo-
via estão liberados. A PRF 

permanece no local moni-
torando o trânsito.
Protesto contra decreto

Um grupo de manifestan-
tes protestou durante esta 
segunda-feira (15/3), contra 
as medidas restritivas esta-
belecidas no decreto de Goi-
ânia para conter o avanço da 
Covid-19. O protesto teve 
início na porta do Paço Mu-
nicipal, às 9h.

Os manifestantes saíram 
em passeata pela BR-153 e 
bloquearam o trânsito na al-

tura do Paço Municipal, em 
ambos os sentidos da via, 
em Goiânia. A rodovia foi to-
talmente interditada por co-
merciantes e trabalhadores 
que são contra as medidas 
de restrição das atividades 
comerciais.

O local ficou ocupado 
pelos manifestantes duran-
te todo o dia e só liberaram 
meia pista após o prefeito 
Rogério Cruz concordar em 
se reunir com representan-
tes do grupo. De acordo com 

a PRF, o bloqueio provocou o 
congestionamento de cerca 
de 16 quilômetros.

A vereadora Gabriela 
Rodart esteve presente na 
manifestação desta segun-
da-feira (15/3) e subiu ao 
gabinete do prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos) para 
falar em nome dos manifes-
tantes. Entretanto, quan-
do saiu da reunião fez uma 
transmissão nas redes so-
ciais e, chorando, disse que 
foi coagida e estão “tentan-

do responsabilizá-la por um 
movimento que é do povo”.

Enquanto chorava, a ve-
readora disse que não é líder 
do movimento, mas querem 
cassar seu mandato. “A gen-
te não tem controle do que 
acontece com a população. 
Colocar a responsabilidade 
na Frente Conservadora não 
é correto, eles querem cas-
sar o meu mandato”, Gabrie-
la ainda afirmou que está 
“muito decepcionada com a 
gestão de Goiânia”.

Reprodução

A Central de Fiscaliza-
ção da Covid-19, grupo 
criado para verificar o 
cumprimento dos decretos 
municipais que impuseram 
restrições ao comércio de 
Goiânia, fechou oito esta-
belecimentos, multou 13 
e flagrou duas festas que 
ocorriam de maneira clan-
destina com aglomeração 
de pelo menos 189 pesso-
as neste fim de semana.

Segundo informações 
da prefeitura, a Central 
de Fiscalização lavrou 25 
autos, entre infrações, no-
tificações e fechamentos. 
As ações ocorreram em 
estabelecimentos, festas, 
eventos e outras situações 
de aglomeração que che-
garam à Central por meio 
de denúncias feitas pelo 
aplicativo Prefeitura 24 
horas. As situações mais 
graves foram detectadas 
em duas festas clandesti-
nas realizadas nas noites 
de sexta e sábado.

Uma deles foi flagra-
da no Residencial Talismã, 
onde 29 pessoas e um ve-
ículo de som automotivo 
produziram poluição sono-
ra e aglomeração na noite 
de sexta-feira. Já a outra, 
no sábado (13), aconte-
cia no Jardim da Rosa, ao  
lado do Setor Buena Vista 
I. Pelo menos 160 pessoas 
foram flagradas no local.

A Prefeitura de Goi-
ânia informa que, atual-
mente, cerca de 150 audi-
tores fiscais e guardas civis 
metropolitanos trabalham 
diuturnamente para coibir 
irregularidades. Somente 
no mês de março, foram 
feitas pelo menos 7994 
abordagens, com 142 no-
tificações, 128 autuações e 
448 fechamentos.

A Uber lançou em Goi-
ânia e em Rio Verde uma 
nova categoria de viagens 
com preço mais baixo 
para ser usada fora do 
horário de pico, chamada 
UberX Promo. Basta abrir 
o aplicativo em momen-
tos de baixa demanda e 
conferir a lista de opções.

O horário de funcio-
namento não é fixo, pois 
acompanha a dinâmica de 
movimentação da cidade. 
Por serem viagens mais 
econômicas, o usuário pode 

ter que esperar o carro por 
mais alguns minutos do que 
em outras modalidades.

 A categoria deve ofe-
recer viagens a preços 
15% a 20% mais baixos. 
A nova modalidade foi 

criada como forma de 
aquecer o aplicativo fora 
do rush e durante a pan-
demia, operando em ho-
rários em que os motoris-
tas precisam esperar mais 
entre uma viagem e outra.

Manifestantes liberam BR-153 após 
protesto contra decreto de Goiânia
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A presidente de honra 
da Organização das 
Voluntárias de Goiás 

(OVG) e coordenadora do 
Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), primeira-dama Gra-
cinha Caiado, abriu oficial-
mente, nesta segunda-feira 
(15/3), a Semana do Artesão 
Goiano. Promovido pelo Go-
verno de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Retomada, o evento on-line 
segue com ampla progra-
mação até a próxima sex-
ta-feira, 19 de março. A data 
tem um motivo especial: é 
quando se comemora o dia 
mundial do artesão. “O tra-
balho do governador é valo-
rizar nossa cultura e mostrar 
ao Brasil e ao mundo o que 
Goiás tem de melhor. O ar-
tesanato é parte fundamen-
tal, pois são essas mãos que 
constroem nosso futuro e 
valorizam nossa história”, 
destacou a primeira-dama.

Na solenidade, também 
virtual, Gracinha Caiado es-
teve acompanhada pelo ti-
tular da Retomada e interino 
da Secretaria de Estado de 
Cultura  (Secult), César Mou-
ra, que lançou um selo postal 
comemorativo do artesanato 
goiano. “Agora todo artesão 

goiano vai poder despachar 
sua obra ou encomenda para 
o Brasil ou para fora, utilizan-
do esse selo, que é o primeiro 
de muitos”, explicou Moura. 
“Vamos fazer anualmente 
um selo, em parceria com os 

Correios, para valorizar o arte-
sanato goiano”, completou, 
ao lembrar que a iniciativa 
ainda envolve o GPS.

Tanto a semana quanto 
o selo são algumas das vári-
as atividades desenvolvidas 

pelo Executivo estadual para 
fortalecer o setor neste mo-
mento de pandemia. Gracin-
ha reiterou que o governador 
Ronaldo Caiado entende que 
não se pode esperar para 
salvar o microempresário, 

incentivar a geração de ren-
da e de empregos. “Precisam-
os nos reinventar, encontrar 
caminhos, construir pontes 
e superar obstáculos. E não 
podemos fazer isso sozinhos”, 
comentou a coordenadora do 

GPS. “Estamos aprendendo 
novos jeitos de trabalhar e 
comunicar. É papel do gover-
no ajudar aos empresários, 
especialmente os pequenos, 
para que tenham apoio nes-
te momento”, completou.

No entanto, não é de 
agora que o artesanato re-
cebe a atenção do Estado. 
“No ano passado, quando 
César Moura e eu estivemos 
em Olhos D’Água, capital do 
artesanato em Goiás, tínha-
mos tantos planos para esse 
nosso encontro de hoje”, re-
cordou-se a primeira-dama. 
“Desde quando começamos 
a organizar o SAG [Sistema 
do Artesanato de Goiás], 
planejávamos realizar um 
grande evento presencial, 
com exposições dos nossos 
artesãos para que as pessoas 
pudessem visitar e conhecer 
de perto os produtos. Infeliz-
mente, vivemos hoje o pior 
momento da pandemia no 
Brasil. Por isso, é preciso mu-
ito cuidado”, ponderou, ao 
falar sobre o cumprimento 
dos protocolos sanitários.

O secretário César Moura 
acrescentou que a Semana 
do Artesão serve para deixar 
os artistas “mais empodera-
dos, confiantes e unidos”.

Nesta segunda-feira, dia 
15 de março, o Procon Goiás, 
Superintendência integrada 
à Secretaria de Segurança 
Pública do Estado (SSP-GO), 
comemora o Dia Internacio-
nal do Consumidor. A data 
chama atenção para a cons-
cientização dos consumido-
res sobre os seus direitos.

Em 2020, como reflexo da 
pandemia de Covid-19, o órgão 
registrou um recorde histórico, 

com o atendimento de mais de 
320 mil consumidores, 54,12% 
a mais do que em 2019. Deste 
total, 96 mil foram realizados 
pelo Procon Web – plataforma 
virtual – que apresentou acres-
cimento de 60% em relação a 
2019. A migração do fluxo se 
deu durante a suspensão de 
atendimentos presenciais na 
sede do Procon Goiás.

De acordo com o supe-
rintendente do órgão, Allen 

Viana, as ações de fiscali-
zação foram intensificadas 
para coibir qualquer tipo de 
prática abusiva, como se viu 
no início da pandemia, com 
a alta de produtos utilizados 
na prevenção da Covid, como 
máscaras e álcool em gel.

“Seguimos a orientação 
do Caiado de atuarmos com 
responsabilidade e firmeza na 
repressão de possíveis abusos 
contra o consumidor, preo-

cupando-nos também em 
não prejudicar aqueles for-
necedores de boa-fé e de boa 
conduta, que também foram 
surpreendidos pela pandemia 
e vêm sofrendo o impacto ne-
gativo da crise”, afirmou.

Fiscalização
Supermercados, farmácias, 

açougues, lojas de materiais 
de construção civil, postos de 
combustíveis, entre outros. Ao 

todo, 4.298 estabelecimentos 
comerciais foram percorridos 
pelos fiscais ao longo de um 
ano de pandemia. Neste pe-
ríodo, foram aplicados 2.251 
autos de infração por diversas 
irregularidades. A principal 
delas, a comercialização de 
produtos vencidos, resultou 
na apreensão de 31 toneladas.

O volume de denúncias 
sobre a alta de preços de di-
ferentes produtos, as equipes 

solicitaram as notas fiscais de 
compra e de venda para apu-
rar a margem de lucro prati-
cada pelos fornecedores dos 
mais variados segmentos eco-
nômicos. Toda a documenta-
ção é detalhadamente analisa-
da pela Gerência de Pesquisa 
e Cálculo, podendo resultar 
na autuação das empresas em 
questão com a consequente 
aplicação de multa que varia 
de R$ 680 a R$ 10,2 milhões.

Reprodução

Procon comemora Dia do Consumidor com recorde de atendimentos

Começa a Semana do Artesão Goiano
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O Brasil terá o quarto 
ministro da Saúde ain-
da em meio à pande-

mia e com recordes de núme-
ros de mortes. Desde domingo 
(14), o assunto domina as dis-
cussões em Brasília. Na noite 
desta segunda-feira (15), o 
presidente Jair Bolsonaro con-
firmou que o médico Marcelo 
Queiroga vai assumir a pasta 
no lugar de Eduardo Pazuello.

A pressão pela troca do 
ministro da Saúde já vem de 
algum tempo e piorou nos úl-
timos dias, com o agravamen-
to da crise sanitária. O presi-
dente Jair Bolsonaro fez várias 
reuniões no fim de semana. 
Numa delas, com ministros 
generais: Braga Netto, da Casa 
Civil; Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria de Governo; Fer-
nando Azevedo, da Defesa; e 
o próprio Pazuello, tratou da 
pressão política do Centrão 
para troca do ministro.

Ainda no domingo (14) cir-
culou informação de que Pa-
zuello teria alegado motivos 
de saúde e pedido para sair. 
Mas, horas depois, a assesso-
ria do ministério desmentiu.

No domingo (14) mesmo 
o presidente se reuniu, por 

três horas, com a cardiologis-
ta Ludhmila Hajjah e Pazuello. 
Mas, nesta segunda (15) cedo, 
ela foi pessoalmente ao Palá-
cio do Planalto, dizer ao presi-
dente que a resposta era não. 
Horas depois, o diretor-presi-
dente da Anvisa, Antônio Bar-
ra Torres, esteve no Planalto e 
almoçou com Bolsonaro.

Bolsonaro seguiu fazendo 
consultas. Recebeu Marcelo 

Queiroga, atual presidente da 
Sociedade Brasileira de Cardio-
logia, que também foi chama-
do ao Planalto nesta segunda 
(15). Queiroga ajudou na tran-
sição do governo, em 2018.

Enquanto as reuniões e 
tratativas aconteciam no Palá-
cio do Planalto, no Ministério 
da Saúde, Eduardo Pazuello 
convocou uma entrevista. Ele 
admitiu que o presidente es-

tava buscando um nome para 
substituí-lo e disse que não 
haverá rompimento nos tra-
balhos da pasta.

“O presidente está nesta 
tratativa de reorganizar o mi-
nistério. Enquanto isso não for 
definido, a vida segue normal. 
Nós estamos trabalhando fo-
cados na missão. Quando o 
presidente tomar sua decisão, 
faremos uma transição corre-

ta como manda o figurino”, 
disse Pazuello.

“Senhores, eu só pedi 
para ir embora uma vez na 
vida, no curso de Comandos, 
a primeira vez que tentei. 
Depois voltei para concluir o 
curso. Eu não vou pedir para 
ir embora, não é da minha 
característica. Não vou pe-
dir para ir embora. Nem eu, 
nem Elcio (Elcio Franco, se-

cretário-executivo do minis-
tério), nem nenhum de nós 
que está aqui. Isso não é um 
jogo, isso não é uma brinca-
deira: ‘Quero ir embora’. Isso 
é sério. Isso é o país, é a pan-
demia, é o Ministério da Saú-
de, salvar vidas. Isso não pode 
ser levado da forma como 
está sendo colocado. Não, eu 
não pedi para ir embora nem 
vou pedir. Nós estamos traba-
lhando”, afirmou.

No início da noite, o pre-
sidente Bolsonaro anunciou 
a escolha do quarto ministro 
da Saúde. Ao site Foco do 
Brasil ele confirmou o nome 
de Marcelo Queiroga.

“Foi decidido agora à tar-
de a indicação do médico 
dr. Marcelo Queiroga para 
o Ministério da Saúde. Ele 
é presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. 
A conversa foi excelente e 
eu já o conhecia há alguns 
anos, então, não é uma 
pessoa que tomei conhe-
cimento há poucos dias e 
tem tudo no meu entender 
para fazer um bom traba-
lho, dando prosseguimento 
em tudo que o Pazuello fez 
até hoje”, disse Bolsonaro.

Divulgação

Médico Marcelo Queiroga aceita convite de 
Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466

HONDA 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$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

Veículos
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NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
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
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NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
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
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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
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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

FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 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 
-------------------------------
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

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. 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
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
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Se você estiver usan-
do a conta do pai do na-
morado de sua irmã na 
Netflix, preste atenção. A 
Netflix está testando um 
novo recurso que pode 
ajudá-la a reprimir o com-
partilhamento de senhas: 
o lançamento de alertas 
pedindo aos usuários que 
verifiquem se estão auto-
rizados ao acesso na conta.

“Este teste foi desenvol-
vido para ajudar a garantir 
que as pessoas que usam 
contas da Netflix sejam au-
torizadas a fazê-lo”, disse 
um porta-voz da Netflix em 
comunicado. Os termos de 
serviço da empresa afirmam 
que as contas “não podem 
ser compartilhadas com 
pessoas fora de sua casa”.

Quando um usuário se-
leciona seu perfil em uma 
conta compartilhada da Ne-
tflix, um pop-up solicita que 
ele verifique a conta, confir-
mando com um texto ou e-
-mail enviado ao titular da 
conta. Os usuários também 
podem optar por verificar 
mais tarde; nesse caso, o 
pop-up aparecerá nova-
mente em um momento 
posterior indeterminado. Se 
eles não puderem confirmar 

que são um usuário autori-
zado, os visualizadores serão 
solicitados a configurar uma 
nova conta. Mas, antes que 
você entre em pânico, o 
novo recurso é apenas um 
teste e está sendo lançado 
para um número limitado 
de usuários que assistem 
no aplicativo Netflix.

A atualização ocorre no 
momento em que a audi-
ência da Netflix disparou 
durante a pandemia. Ela 
chegou a 200 milhões de 
usuários no mês passado, 
e seu estoque é acima de 
quase 50% desde março do 
ano passado. Mas a empre-
sa pode enfrentar desafios 
futuros, visto que as pessoas 
passam menos tempo pre-
sas em casa durante 2021.

A Netflix e outras pla-
taformas de streaming vêm 
lutando para saber como li-
dar com o compartilhamento 
de senhas – e se deveriam se 
preocupar em tentar evitá-
-lo – por anos. Em uma tele-
conferência de resultados de 
2019, o diretor de produtos 
da Netflix destacou que a em-
presa estava focada em evitar 
o compartilhamento de se-
nhas, mas ainda estava procu-
rando maneiras de aplicá-lo.

A personagem Lucicrei-
de, interpretada por 
Fabiana Karla e popu-

larizada no programa Zorra 
Total, é a protagonista dessa 
comédia muito bem produzi-
da. O enredo do filme acom-
panha a vida complicada da 
empregada doméstica que 
foi abandonada pelo marido 
com seus cinco filhos e tem a 
casa invadida pela sogra. Não 
suportando a situação que 
vive em sua casa, Lucicreide 
acaba desabafando com o fi-
lho de seus patrões, Tavinho, 
que prontamente sugere uma 
solução para ela: uma viagem 
só de ida para Marte.

Apesar da ideia absur-
da, Lucicreide é selecionada 
como uma das recrutas para 
a missão em Marte e vai pa-
rar no treinamento espacial 
com outros quatro recrutas.

Mesmo para um filme de 
comédia nacional, Lucicreide 
Vai Pra Marte tem um humor 
fraco, um roteiro com situa-
ções desagradáveis e é car-
regado de estereótipos, prin-
cipalmente quando se trata 
da personagem principal. 
Durante o filme, os trejeitos, 
o sotaque pesado e as situa-
ções absurdas em que a per-
sonagem se mete fazem com 
que fique difícil para o público 
gostar dela. A combinação de 
tudo faz com que pareça falso 
e exagerado demais.

Os outros personagens 
do filme também não pos-
suem carisma o suficiente 
para que o público se impor-
te com eles durante o filme. 
A vilã, a modelo Luana inter-
pretada por Adriana Birolli, 
não tem uma boa motivação 
para sabotar o treinamento 

de Lucicreide e acaba aju-
dando-a a não ir para Marte 
e se reunir com sua família. 
O que mesmo para uma vilã 
de comédia, parece forçado.

O filme se destaca pela 
boa produção e por trazer 
muitos elementos reais, 
como o equipamento espa-
cial. Todas as cenas do trei-
namento são bem-feitas e 
interessantes. Ele conta com 
participações especiais como 
do influencer Carlinhos Maia 
e do astronauta brasileiro 
Marcos Pontes, atualmente 
Ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações.

Outro destaque do filme 
são as referências a ele-
mentos da cultura pop que 
se passam no espaço, como 
Alien e Star Wars. Mas até 
nas boas referências, o filme 
peca em não conseguir en-

tregar boas piadas. O filme 
está atualmente disponível 
nos cinemas.

Lucicreide Vai Pra Marte
A personagem Lucicreide 

é a protagonista dessa comé-
dia muito bem produzida. O 
enredo do filme acompanha 
a vida complicada da empre-
gada doméstica que não su-
portando a situação que vive 
em sua casa, desabafa com o 
filho de seus patrões, Tavinho, 
que prontamente sugere uma 
solução para ela: uma viagem 
só de ida para Marte. Mesmo 
para um filme de comédia 
nacional, Lucicreide Vai Pra 
Marte tem um humor fraco, 
um roteiro com situações 
desagradáveis e é carregado 
de estereótipos, principal-
mente quando se trata da 
personagem principal.

Lucicreide Vai Pra Marte gera 
risos e interesse pela ciência

Netflix pode reprimir 
o compartilhamento 
de senha entre usuários


