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40 mil usuários podem ser bloqueados
no transporte coletivo na grande Goiânia
A partir da próxima terça-feira (6/4), mais de 40 mil poderão ter acesso ao transporte coletivo bloqueado durante horário de pico, na
Grande Goiânia, segundo a RedeMob Consórcio, que administra cinco concessionárias de transporte na capital e cidades integradas. p2

Mudanças no
Código Brasileiro de Trânsito começam
a valer neste
mês p2
(62) 3010-4014

Estados Unidos
conseguem acelerar
a campanha de vacinação em massa p7
(62) 98219-1904

INSS retira perícia presencial
para auxílio-doença p4
/diariodoestado

Semad e PRF apreendem artefatos
irregulares em fiscalização no Araguaia
A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Goiás (Semad), em
ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 27 armas
de fogo, 116 munições e 20 tarrafas entre outros apetrechos irregulares. p3
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Mudanças no Código Brasileiro de
Trânsito começam a valer neste mês
Reprodução

E

ntram em vigor no dia
12 de abril as alterações
promovidas no Código
Brasileiro de Trânsito. As mudanças foram sancionadas
pelo presidente Jair Bolsonaro
em outubro do ano passado,
quando ficou definido que a
vigência passaria a ocorrer
180 dias após a sanção.

A partir de agora, os motoristas devem ficar atentos
aos novos prazos de renovação da Carteira Nacional
de Habilitação (CNH), ao número de pontos que podem
gerar a suspensão de dirigir
e à punição de quem causar
uma morte ao conduzir o veículo após ter ingerido bebida

alcoólica ou ter usado drogas.
Os exames de aptidão física e mental para renovação da
CNH não serão mais realizados a cada cinco anos. A partir
de agora, a validade será de
dez anos para motoristas com
idade inferior a 50 anos; cinco
anos para motoristas com idade igual ou superior a 50 anos

e inferior a 70 e três anos para
motoristas com idade igual ou
superior a 70 anos.
Haverá mudanças também
na quantidade de pontos que
podem levar à suspensão da
carteira. Atualmente, o motorista que atinge 20 pontos durante o período de 12 meses
pode ter a carteira suspensa.

Agora, a suspensão ocorrerá
de forma escalonada. O condutor terá a habilitação suspensa
com 20 pontos (se tiver duas ou
mais infrações gravíssimas na
carteira); 30 pontos (uma infração gravíssima na pontuação);
40 pontos (nenhuma infração
gravíssima na pontuação).
As novas regras proíbem
que condutores condenados por homicídio culposo
ou lesão corporal sob efeito
de álcool ou outro psicoativo tenham pena de prisão
convertida em alternativas.
Cadeirinhas
O uso de cadeirinhas no
banco traseiro passa a ser
obrigatório para crianças com
idade inferior a dez anos que
não tenham atingido 1,45 m
de altura. Pela regra antiga,
somente a idade da criança
era levada em conta.
Recall
Nos casos de chamamentos pelas montadoras para
correção de defeitos em
veículos (recall), o automóvel somente será licenciado após a comprovação de
que houve atendimento das
campanhas de reparo.

40 mil usuários podem ser bloqueados no transporte coletivo
A partir da próxima
terça-feira (6/4), mais de
40 mil poderão ter acesso
ao transporte coletivo bloqueado durante horário
de pico, na Grande Goiânia, segundo a RedeMob
Consórcio, que administra
cinco concessionárias de
transporte na capital e cidades integradas.
Na manhã desta quinta-feira (1/4), o número de
cadastros de passageiros
para o embarque prioritário
na Rede Metropolitana de
Transporte Coletivo (RMTC),
chegou a 102.459. Porém,
alguns usuários não apresentaram documento para
comprovar que fazem parte
das atividade essenciais.
De acordo com a RedeMob Consórcio, do total de
cadastros, 44.871 passagei-
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ros do transporte coletivo
não apresentaram nenhum
documento que comprove
que fazem parte de atividades essenciais.
Hoje às 20h, vence o
prazo dado pela Companhia
Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) para o
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usuário que fez o cadastro
para o embarque prioritário
apresentando apenas a justificativa, envie o documento
que comprove que faz parte
das atividades essenciais.
Portanto, a RedeMob
afirma que a partir de terça-feira (6/4), vários usu-

ários que não fizerem a
comprovação poderão ter
o acesso bloqueado ao sistema nos horários de pico
da manhã, das 6 às 7h30
e da tarde, das 16h45 às
18h15. Transporte coletivo
mantém menor fluxo de
passageiros mesmo após
reabertura do comércio
Mesmo após a reabertura do comércio na última
quarta-feira (31/3), a Rede
Metropolitana de Transporte
Coletivo (RMTC) manteve o
fluxo de passageiros menor
do que antes das restrições.
De acordo com a RedeMob Consórcio, comparando a demanda da última
quarta-feira, quando a rede
teve 191.384 validações,
com o dia 24 de fevereiro
com 271.702 validações, a
redução é de 80.318 vali-

dações, ou seja, 29.6% de
redução no fluxo.
O dia 24 de fevereiro foi
usado na comparação por
ser um dia com operação
normal antes do decreto
municipal e estadual. Ainda
comparando o dia da reabertura do comercio com o
dia (24/2), na faixa das 6h
da manhã a redução foi de
55%, na faixa das 17h, 53%.
Agora, comparando a
demanda de ontem (31/3)
com o dia 17 de março, os
dados apontam que a demanda aumentou apenas
4,5% na RMTC.
Por outro lado, segundo
a RedeMob, mesmo tendo
esse aumento de 4,5%, percebe-se que no horário de
pico da manhã tem uma redução de fluxo de 36%, já no
da tarde, a redução é de 29%.
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Prefeitura
de Goiânia
inicia entrega de
cestas básicas para
mulheres
Prefeitura de Goiânia,
por meio da Secretaria
Municipal de Políticas para
as Mulheres (SMPM), inicia na segunda-feira (5/4)
a entrega de cestas básicas, produtos de higiene
e roupas arrecadadas pela
campanha “Por Todas”.
As doações serão distribuídas entre as mulheres
vítimas de violência doméstica e em situação de
vulnerabilidade na capital
cadastradas pela pasta.
A campanha “Por Todas”, lançada em 15 de
março, já arrecadou 4
(quatro) toneladas de alimentos na sede da Secretaria, o que reforça a importância de parcerias para
que o projeto chegue às
mulheres mais vulneráveis.
A
primeira-dama,
Thelma Cruz, agradeceu
quem ja doou e diz que
tem expectativas de que
a campanha sensibilize
empresas a fazerem doações durante a pandemia.
“Nesse momento precisamos de união para garantir
que as famílias mais vulneráveis sejam atendidas,”
destacou. Ela lembrou que
o Programa Renda Família
também chegará a essas
mulheres mais vulneráveis.
Segundo a secretária Tatiana Lemos, as mulheres
são as mais atingidas nesta pandemia, pois são as
primeiras a perderem seus
empregos, e a maioria são
chefes de família. Segundo
ela, a campanha seguirá
enquanto durar a pandemia. “Agradecemos a cada
pessoa que já se sensibilizou com o projeto social.”
Como doar
Podem ser doados cestas básicas ou alimentos
não perecíveis como arroz,
feijão, açúcar, macarrão,
óleo, leite e bolacha, além
de itens de higiene como
sabonete, creme dental,
escova de dente, absorventes íntimos, fraldas
descartáveis, álcool em gel
e máscaras. Brinquedos
também são bem-vindos.
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Semad e PRF: ação conjunta, apreendem artefatos
irregulares durante fiscalização no Rio Araguaia

A

Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad), em
ação conjunta com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
apreendeu 27 armas de
fogo, 116 munições e 20
tarrafas entre outros apetrechos irregulares durante
ação integrada realizada
com o objetivo de evitar crimes ambientais e fiscalizar
a proibição das atividades
pesqueiras na região, conforme instrução normativa
do Governo de Goiás, editada para diminuir aglomerações nos municípios da
bacia do Rio Araguaia.
Fiscais da Semad acompanhados por equipes da PRF
fiscalizaram veículos que trafegavam nas rodovias BR-080
e BR-010, que dão acesso a
municípios que margeiam o
Araguaia e seus afluentes.
As equipes de fiscalização
também utilizaram de barcos e passaram por acampamentos e ranchos montados
às margens dos rios. Em um
deles, três homens foram
flagrados com armas, munições, 16 tarrafas, redes e outros equipamentos de pesca.

Reprodução

Um homem de 28 anos
assumiu a propriedade das
armas e foi preso por posse
ilegal. O trio ainda foi flagrado descartando um filhote
de peixe da espécie Pirara,
pescado fora das medidas

obrigatórias, do qual foram
retirados os esporões e deixado em uma armadilha no rio.
Em outro local, os agentes
apreenderam mais quatro espingardas, várias munições e
outros itens de pesca. A polí-

cia suspeita que o armamento seria utilizado para caça
ilegal de animais silvestres.
Chamou a atenção das
equipes de fiscalização a
vasta quantidade de redes,
tarrafas, molinetes e outros

itens de pesca encontrados,
mesmo com a proibição de
atividades de pescaria, campeonatos de pesca esportiva,
entre outras atividades, no
período de 1º a 05 de abril.
Ao todo, foram apreendi-

dos pelas equipes 27 armas
de fogo; 116 munições; duas
armadilhas
fotográficas;
uma motosserra; um arbalete; 20 tarrafas e 15 redes de
pesca. Realizados, ainda, 15
autos de infração e 15 termos de apreensão.
De acordo com a titular
da Semad, secretária Andréa
Vulcanis, a medida, que vale
até amanhã, dia 05, pode ser
estendida, a depender da situação de agravamento do
nível de contágio pelo novo
coronavírus nesses municípios. “Alertamos a todos que
ainda está vigente o decreto
nº 9.674, de 10 de junho de
2020, editado pelo governador Ronaldo Caiado, que proíbe todas as atividades que
envolvem aglomerações nas
regiões do Araguaia”, lembra.
Segundo a secretária, “é
importante a compreensão
de todos, pois esse não é o
momento de realizarmos
atividades de pescaria, campeonatos de pesca esportiva, entre outros”. Andréia
Vulcanis destaca que “é importante ficarmos em casa e,
assim, protegermos as nossas famílias e as populações
ribeirinhas”.

Academias, bares e outros points em Goiânia: sem controle, vírus também mata CNPJs
O vaivém por conta das
restrições sanitárias para a
circulação do coronavírus
vai causando, numa esquina
aqui, noutra avenida ali, a
mortes de empresas tradicionais. Sem união, liderança
e respeito à ciência, não há
como mudar o quadro
O fechamento por tempo
indeterminado da academia

Athletics Sports, anunciado
no fim desta semana, é mais
um marco triste da pandemia
em Goiânia. Em funcionamento há 30 anos e localizado em ponto nobre, no Setor
Bueno, o estabelecimento era
um dos destaques do ramo de
atividades físicas da cidade.
Para publicar a decisão, o
proprietário, Antônio Borges,

compartilhou um vídeo que
comoveu as redes, não só
pelo comunicado em si, mas
por relatar um drama que é
vivido por milhares de empresários como ele no atual
momento. Difícil negar o que
ele confirma em seu relato: as
idas e voltas nas medidas de
restrição ao comércio e à circulação de pessoas têm fun-

cionado como duros golpes
em todo o ramo de prestação
de serviços. A consequência é
que muitas empresas, infelizmente, estão indo a nocaute.
Um experiente profissional
da área de educação física,
também ex-proprietário de
academia, relata o momento
grave: “A gente sabe que não
dá para voltar com esse índi-

ce de infecção e de contágio.
Muitos empreendedores têm
consciência disso, outra parte
quer reabrir de qualquer jeito,
por desespero. Mas, no fundo,
todos sabem que a situação
não é de nenhuma normalidade e estão perdidos”, diz.
Mais do que a dificuldade
conjuntural, pesa também
para os empresários a noção

de incerteza em médio e em
longo prazos. A alta contaminação em todo o País e a falta
de uma vacinação eficaz jogam mais interrogações. Isso
referenda o cenário de completa incerteza sobre como
evoluirá o quadro da pandemia no Brasil – já que não há
nenhuma sinalização positiva,
muito pelo contrário.
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Com saúde em colapso e hospitais lotados,
brasileiros buscam oxigênio e leito longe de casa

C

om hospitais lotados
e a falta de insumos,
famílias de pacientes
da covid-19 têm se desdobrado para conseguir atendimento, insumos e leitos, às
vezes sem ter dinheiro para
pagar pela estrutura. Em
alguns casos, parentes até
adaptam quartos dentro de
casa, e pela internet, vaquinhas também se multiplicaram no último mês.
Regina Reis, de 36 anos,
descreve o que passou
por causa do coronavírus.
“Como se, a cada segundo,
estivesse perdendo um pouquinho de vida.” Hoje, a diarista se recupera bem, mas
pensou que não resistiria. De
Santo Antônio do Descoberto, cidade do interior de Goiás que fica a 50 quilômetros
de Brasília, ela notou os primeiros sintomas há duas semanas. Junto com o marido,
foi a dois postos de saúde e
dois hospitais - em um deles
recebeu atendimento. “Doze
horas em um banco duro,
com o soro na mão. Por volta
das 6 horas da tarde, falaram
que poderia permanecer ali
(sentada) ou ir para casa,
que não tinha leito.”
Regina repetiu o procedimento nos dias seguintes.
“Tinha pessoas em macas,

Divulgação

cadeiras, gente debilitada e
sem ter nem onde sentar.”
O quadro se agravou com
o passar dos dias e ela não
tinha mais forças para ficar
sentada. Regina conta ter
falado com alguém do hospital, chorando, que não poderia morrer, pois tem três
filhos. “Ela falou: não é só
você, são muitos”, narra.
Em casa, Regina disse

não se lembrar dos três dias
seguintes, “até que um anjo
ouviu minhas preces e conseguiu um médico”. A chefe
de sua irmã havia encontrado
um médico particular, que
topou teleconsulta. Ele deu
orientações de remédios,
monitoramento com oxímetro e tratamento com oxigênio medicinal “imediatamente”. Um dos filhos de Regina

criou vaquinha para juntar R$
3 mil, mas as empresas alegavam falta de cilindro.
“Foram dois dias de angústia, sem ar, numa cama.
Toda vez que levantava,
achava que não voltaria”, diz
ela. Conseguiram R$ 1,9 mil
e o oxigênio chegou, além
de doações de alimentos e
outros itens. “Se não fosse
o oxigênio e o médico, não

estaria aqui”, diz.
Parentes também se mobilizaram para apoiar o aposentado Francisco Xavier, de
92 anos, de Teresina. Ele foi
diagnosticado com a covid
no dia 1º de março, em um
teste feito na rede privada.
“Precisávamos saber o mais
rápido possível, pela preocupação de ser um idoso”, conta a neta , a pedagoga Erica

Souza, de 31 anos. Seu Francisco foi levado ao hospital,
onde foi avaliado e mandado
para casa. Dias depois, piorou. “A médica disse que precisaria ser internado, precisava de oxigênio, mas não tinha
leito. Disse que ele poderia
ficar na cadeira tomando oxigênio. Ficou o dia todo.”
Depois, a família o levou
para casa. Alugou cilindro de
oxigênio e continuou com
as medicações. “Dia 16, ele
acordou muito cansado. Chamamos o Samu, que disse
não ter aonde levar meu avô,
porque não tinha leito. Só se
colocasse em uma cadeira e
aguardasse. Ficamos desesperados”, conta Erica. Um socorrista sugeriu buscar atendimento domiciliar privado.
Dois médicos confirmaram a necessidade de UTI.
Após novo chamado ao
Samu, ele foi internado em
leito improvisado na sala
de curativos. Por orientação
médica, a família comprou
equipamentos para auxiliar
na respiração e contratou
fisioterapeuta. A transferência para a UTI nunca ocorreu
- seu Francisco morreu dias
depois. Os custos complementares, pagos em vários
cartões de crédito de parentes, são de R$ 10 mil.

Jair Bolsonaro sanciona lei que retira perícia presencial para auxílio-doença no INSS
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou,
no último dia 30 de março,
a lei 14.131/2021, que tira
obrigatoriedade da perícia
presencial para concessão
de benefícios de incapacidade, como o auxílio-doença. A
nova medida impacta diretamente cerca de 1,8 milhão

de pessoas que aguardam a
realização de perícias e que
foram suspensas devido à
pandemia do Covid-19.
Para o advogado Jairo
Neto, especialista em Direito
Previdenciário, a normativa
visa reduzir essa longa fila de
espera. “Essa medida tem o
objetivo de desafogar esse

número, trazendo mais celeridade ao processo de concessão e ajudando as pessoas
que estão necessitando desse auxílio. Enxergo com bons
olhos essa mudança e acredito que se der certo, tem tudo
para tornar-se definitiva.
Jairo explica para quais
agências são válidas essas

normativas. “As unidades que
poderão conceder o benefício
através dessa lei são aquelas
que estão impedidas de abrir
devido ao decreto Estadual,
Municipal, Distrital ou por determinação legal; as unidades
que tiveram redução em mais
de 20% de seus funcionários
que trabalham na perícia mé-

dica e as unidades que estão
com agendamento de perícia
acima de 60 dias.”, afirma.
Segundo ele, a normativa
terá validade até o dia 31 de
dezembro. Ele conta como o
usuário pode requerer o benefício. “Ele deve acessar o
aplicativo Meu INSS. O segurado deverá juntar atestado

médico e documentos complementares (exames, raio-x,
laudos, dentre outros) informando sua incapacidade,
de preferencia com a CID.
No atestado médico, deverá constar data do início da
incapacidade e por quanto
tempo o segurado precisará ficar afastado.”

Goiás, Tocantins e DF, 5 de Abril de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br
RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2695
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo 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
whatsapp: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$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco 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
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 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 Canedo perto do banco 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
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

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 Canedo perto do banco 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
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 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
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 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 Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 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 Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

Goiás, Tocantins e DF, 5 de Abril de 2021

CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada 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 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656

ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
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RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).

AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Estados Unidos conseguem acelerar
a campanha de vacinação em massa
E

m centros médicos e
hospitais, em farmácias, colégios e até
campos de beisebol, de segunda a domingo e inclusive
feriados, a campanha de vacinação dos Estados Unidos
acelerou até aplicar cerca
de três milhões de injeções
diárias. Desde seu início, em
dezembro, 101,8 milhões de
pessoas (30% da população)
receberam ao menos uma
dose. Desse total, quase 58
milhões já estão completamente vacinadas. São frequentes as notícias de Estados
que ampliam o leque de
cidadãos que podem optar
pela inoculação, reforçando
a sensação de que o ritmo
desta longa e dolorosa crise
finalmente está mudando.
Nova York começou a vacinar
os cidadãos na faixa dos 30 na
semana passada e incluirá os
maiores de 16 a partir desta
terça. O Texas já ampliou a
cobertura para qualquer adulto, e a maioria dos Estados o
fará antes do final de abril.
“Não conheço nenhum
especialista em medicina,
virologia ou vacinas que tenha podido prever que, em
apenas um ano, teríamos
três vacinas eficazes e que já
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haveria centenas de milhões
de pessoas vacinadas no país.
É algo milagroso e surpreendente” explica pelo telefone
Robert Wachter, chefe do Departamento de Medicina da
Universidade da Califórnia.
Os Estados Unidos, que
fracassaram na contenção
do vírus e superaram a cifra
dos 550.000 mortos, fizeram

uma demonstração de poderio científico e econômico na
corrida das vacinas. A chave
do sucesso (até o momento)
é a combinação de diversos
fatores, que vão da injeção
bilionária de recursos do
Governo federal, que ousou
dividir os riscos com a indústria farmacêutica, até uma lei
que permite a intervenção na

produção das fábricas datada
da Guerra da Coreia, passando por alianças contra natura
entre empresas rivais. Também inclui algumas contribuições individuais tão made
in USA quanto a da estrela
do country Dolly Parton e,
diga-se de passagem, um arremate com “a América primeiro” na política comercial.

A chamada Operation
Warp Speed (cujo nome alude à fantasia, emprestada
da ficção científica, de viajar
mais rápido que a velocidade da luz) foi, até para os
especialistas mais críticos de
Donald Trump, um acerto da
Administração republicana
dentro de uma gestão errática da pandemia. Consistia,

basicamente, em entregar
mais de 10 bilhões de dólares (57 bilhões de reais) a um
grupo de empresas farmacêuticas para que pesquisassem
e desenvolvessem as vacinas,
com colossais pré-acordos de
compra sem nenhuma garantia de eficácia. Para Amesh
Adalja, especialista em doenças infecciosas da Escola de
Saúde Pública Johns Hopkins
Bloomberg, “esse é provavelmente o fator que fez a
maior diferença entre os EUA
e muitos outros países, embora Reino Unido e Israel estejam vacinando mais rápido.
O Governo garantiu doses de
vacinas quando ainda não
se sabia se funcionariam, e
algumas não foram nem sequer aprovadas pela FDA [a
agência de medicamentos e
alimentos dos EUA].”
Em julho, por exemplo, o
Governo anunciou o acordo
para a compra de 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech no valor de 1,95 bilhão
de dólares (cerca de 11 bilhões de reais), com a opção
de comprar outras 500 milhões. O imunizante da Moderna é o que recebeu maior
financiamento público.
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Cabras da Peste: filme celebra o
resgate da antropofagia no séc. XXI

M

ovimento artístico originado na
Semana de Arte
Moderna de 1922, a antropofagia moldou por décadas
o cenário cultural brasileiro. De maneira simplificada,
o manifesto publicado por
Oswald de Andrade em 1928
propunha que, ao invés de
simplesmente copiar estilos
estrangeiros, artistas brasileiros fizessem uma crítica a
eles, assimilando apenas seus
pontos fortes e agregando-os
aos seus estilos próprios. Matheus Nachtergaele, um dos
protagonistas da comédia
policial Cabras da Peste, deixou o conceito mais simples
ainda: “mastiga o inimigo e
a bosta é brasileira”. Respeitado por seus trabalhos em
cinema, TV e teatro, o ator
vê o novo filme da Netflix
como um grande exemplo
deste conceito quase centenário na era do streaming.
Em entrevista ao Omelete,
Nachtergaele brincou com o
termo buddy cop, nome do
tradicional gênero de comédia norte-americano, dizendo que no Brasil “a gente faz

DIÁRIO DO ESTADO
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Almério e Ney Matogrosso
celebram a vida de Cazuza
em nova versão de “Brasil”
coisa brasileira. Nem sei esse
termo que você tava falando
aí, ‘cop cop’!”
No que diz respeito a Cabras da Peste, a fala do ator
se torna uma verdade incontestável. Além de brincar com
conceitos difundidos por filmes como Máquina Mortífera e Bad Boys, o longa dirigido por Vitor Brandt traz para
o cenário brasileiro a mistura
de comédia com artes marciais, estilo que consagrou
astros como Jackie Chan. “A
gente sabia as qualidades
que tinha na mão, sabia o
nosso valor de produção e os
atores que a gente tinha para

ter esse resultado”, disse Edmilson Filho, que vive o protagonista Bruceuilis
O resgate do Manifesto
Antropofágico 93 anos depois
de sua introdução na cultura brasileira não foi o único
encontro geracional trazido
por Cabras da Peste. O longa
uniu comediantes de diferentes épocas, mídias e estilos,
como o músico Falcão, cuja
carreira começou nos anos
1980; Leandro Ramos e Letícia Lima, que dominam o
humor feito para a internet
como membros do TV Quase
e Porta dos Fundos, respectivamente; além dos próprios

Nachtergaele e Filho, que têm
suas trajetórias muito ligadas
ao cinema. “[Trazer] esses comediantes foi um acerto desse filme”, afirmou Filho. Para
ele, saber equilibrar os tipos
de comédia foi essencial para
que o filme criasse sua própria
identidade. “A gente fez uma
seleção para ver quem eram
as melhores pessoas para
cada personagem, [como a]
Valéria Vitoriano, (...) que saiu
[da personagem] Rossicléa,
o Falcão fazendo um vilão...
Você não vê o Falcão de óculos escuro e o girassol, você vê
um cara mau, mas com a pegada do Falcão!”

Mais de três décadas
depois da morte de Cazuza, ainda rolam Brasil afora
festas infames. A desigualdade também corre solta,
tal qual o desafio de colocar em ordem um país que
parece fadado ao fracasso.
No dia em que o cantor
completaria 63 anos, sua poesia segue segundo celebrada. Na tarde deste domingo,
4 de abril, os cantores Almério e Ney Matogrosso liberaram no streaming uma nova
versão da faixa.
Lançada 33 anos após
a estreia da original, parte do álbum “Ideologia“, a
letra conserva no presente
os mesmos desafios – um

pensamento que os dois
artistas compartilham.
Com produção musical e arranjos de Pupillo, a
concepção do projeto e o
convite para Ney, um dos
grandes amores da vida de
Cazuza, surgiram a partir
de uma ideia da produtora Ione Costa. Foi graças a
ela que o artista pernambucano decidiu estudar as
minúcias da obra do ex-vocalista do Barão Vermelho.
“Era 1993 quando meu
irmão, de mais idade do
que eu, começou a trabalhar em Caruaru e lá ele
comprou o primeiro CD: era
uma coletânea de Cazuza”,
lembra ele em depoimento.

