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Secretaria Municipal de Mobilidade de
Goiânia lança Campanha Maio Amarelo
Começou o maio amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Para 2021 a Prefeitura de Goiânia e a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) escolheram a temática “Eu respeito a faixa, eu respeito a vida” lançada oficialmente com a presença do prefeito Rogério Cruz. p2

Ronaldo Caiado transforma
Goiás em canteiro de obras com
R$ 1 bilhão de investimentos p2
Governo do Estado, por meio da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), executa programa com frentes de serviços distribuídas em
todas regiões. Meta é reformar mil quilômetros de asfalto com novo padrão
de engenharia e de qualidade, implantar mais de 180 pontes e entregar boa
parte da carteira de obras prioritárias do biênio 2021/2022 ainda este ano. “O
dinheiro pago em impostos retorna em forma de benefícios”, diz governador
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52% dos brasileiros engordaram
na quarentena
da COVID-19 p4
/diariodoestado

Ministro da Saúde pede para países
doarem doses extras da vacinada
Marcelo Queiroga, fez um apelo nesta sexta-feira 30, em uma teleconferência com a Organização Mundial da Saúde, para que países que possuem
excedentes de vacinas contra a Covid-19 compartilhem-nas com o Brasil. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Prefeitura de Goiânia injeta mais
de R$ 4,3 milhões na economia
O

Reprodução

mercado goianiense recebeu injeção
extra de mais de
R$ 4,3 milhões em apenas
49 dias dos meses de março e abril. São quase R$ 90
mil a mais circulando todos
os dias e uma contribuição
direta para geração e manutenção de aproximadamente
20 mil empregos em 648 estabelecimentos comerciais
da Capital, reflexos econômicos da implantação do Renda
Família, primeiro programa
de transferência de renda da
história da Prefeitura de Goiânia e totalmente custeado
com recursos do Tesouro Municipal. Ao longo deste ano, o
incremento gerado pelo poder público municipal deve
chegar a R$ 43,2 milhões.
Dos R$ 4,355 milhões já
colocados no mercado, R$ 2,8
milhões referem-se ao pagamento da primeira parcela de
R$ 300 para 9.608 cidadãos.
Há, ainda, R$ 1,4 milhão relativo à quitação da segunda
parcela para 4.915 desses beneficiários. No próximo dia 10,
outros mais de R$ 1,4 milhão
devem ser disponibilizados
pela prefeitura para compra
de produtos alimentícios em
supermercados da Capital.
Ao todo, cada contemplado
receberá do município R$ 1,8
mil dividido em seis parcelas mensais. Além do auxílio
financeiro para compra de
alimentos, a prefeitura oferta
aos participantes do Renda
Família, de forma gratuita, 10

opções de cursos profissionalizantes ministrados pelo Sistema Fecomércio Sesc-Senac.
As formações são para
trabalhar como Cuidador de
Idoso, Assistente de Recursos
Humanos, Técnicas de Vendas, Assistente Administrativo, Recepcionista, Estoquista,
Assistente de Logística, Operador de Caixa, Assistente de
Logística e Agente Comunitário de Saúde. “O amparo
a quem mais precisa passa
também pela formação, uma
vez que as pessoas capacitadas têm condições de se inserirem no mercado de trabalho formal e mudar a vida de
seus familiares. A Prefeitura
de Goiânia entende isto e nós

vamos continuar trabalhando
para mudar, para melhor, a
vida das pessoas”, justifica o
prefeito Rogério Cruz. As solicitações para participação
nos cursos podem ser feitas
por meio do site do Renda
Família, disponível no portal
da Prefeitura de Goiânia, o
mesmo no qual ocorrem as
inscrições para recebimento
do cartão alimentação.
Balanço
O número de inscritos
para participação no programa chegou a 14.543 cidadãos na última sexta-feira,
30, desses, 9.730 tiveram
os cadastrados aprovados,
3.167 estão em análise, 202

constam em fila para diligência presencial e 124 têm pendências de informações que
precisam ser regularizadas
pelos solicitantes. O prazo
para solicitação está aberto
até o dia 30 de junho. Até lá,
o Executivo espera alcançar
aproximadamente mais 10
mil famílias. “Queria eu ter
condições de fazer por todas
as pessoas vulneráveis nesse
momento; de poder dar um
valor mais acessível a todos.
Mas a prefeitura também
tem suas dificuldades, assim
como as pessoas. Queria eu
poder ajudar todos os que
não tem um pão na mesa, um
leite e uma água”, acrescenta
o prefeito Rogério Cruz.

Para participar do Renda Família é necessário ser
maior de idade; a família residente não ter fonte de renda
formal, a exemplo de carteira
assinada, aposentadoria ou
pensão, e morar em imóvel
próprio, alugado ou cedido
com Valor Venal, disponível
para consulta no boleto do
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), de até R$ 100
mil. A adesão também é restrita aos que têm apenas um
imóvel, não são Microempreendedores Individuais (MEIs)
e não têm Cadastro de Atividade Econômica (CAE) ativo.
Beneficiários do Bolsa Família, no entanto, estão aptos a
realizar a solicitação.

Prefeito Rogério Cruz dá posse a três novos secretários municipais
o prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz (Republicanos), deu posse a três novos secretários municipais
no Salão Nobre do Paço
Municipal de Goiânia.
A vereadora licenciada
em Aparecida de Goiânia,
Valéria Pettersen, assume
a Secretaria de Relações
Institucionais. O prefeito
também deu posse ao secretário do Escritório de
Prioridades
Estratégicas,
Fabio Cammarota, e ao An-

dré Rodrigues Martins, que
assumiu a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia.
O prefeito de Goiânia,
em seu discurso destacou
que os novos secretários
têm a responsabilidade,
juntamente com toda a
equipe da prefeitura, de
fazer a melhor gestão pública da capital. Ele ainda
lembrou que Fabio Cammarota foi responsável por
elaborar o plano de governo do projeto eleito para
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administrar Goiânia e da
experiência de Valéria enquanto titular da pasta com
a mesma função, em Aparecida de Goiânia, quando
Maguito Vilela (MDB) era
prefeito de Aparecida.
Valéria Pettersen também atuou como secretária
municipal de Educação em
Aparecida durante a primeira administração do prefeito Gustavo Mendanha. Já
Fábio Cammarota, atuou na
elaboração do plano de go-

verno da chapa Maguito Vilela-Rogério Cruz em 2020.
Além disso, Fábio foi secretário-chefe da Secretaria
Geral do Estado de Goiás e
diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná. André Rodrigues Martins é programador e atua
na área de planejamento
de execução de projetos de
cidades inteligentes.
Rogério Cruz dá posse a
três novos secretários municipais após auxiliares ligados ao

MDB que renunciarem cargos
na Prefeitura de Goiânia
No dia 5 de abril, 14
auxiliares ligados ao MDB
renunciaram aos cargos na
Prefeitura de Goiânia . A
entrega dos cargos deu fim
à aliança entre o MDB com
a gestão do prefeito Rogério Cruz. O rompimento entre os partidos aconteceu
após mudanças do prefeito
Rogério Cruz nas indicações
do grupo de Daniel Vilela
dentro da Prefeitura.
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Secretaria
Municipal
de Mobilidade de
Goiânia lança Campanha Maio
Amarelo

Começou o maio amarelo, mês de prevenção
aos acidentes de trânsito. Para 2021 a Prefeitura
de Goiânia e a Secretaria
Municipal de Mobilidade (SMM) escolheram a
temática “Eu respeito a
faixa, eu respeito a vida”
que será lançada oficialmente às 8h30 na sede
da SMM com a presença
do prefeito Rogério Cruz.
“Amarelo é sinal de
atenção no trânsito. E a
atenção desperta para a
necessidade constante
do respeito às leis, à sinalização e às outras pessoas. E isso é sinal de responsabilidade.” Destaca o
prefeito Rogério Cruz.
O tema da 8ª edição
do Movimento Maio
Amarelo 2021 será “respeito e responsabilidade:
pratique no trânsito”. E
em Goiânia esse respeito
será abordado com enfoque para a faixa de pedestre. Hoje, temos 3.685
espalhadas em toda Goiânia. “O intuito ao implantar o uso da faixa de
pedestres é gerar uma
relação de maior respeito
entre motoristas e pedestres. Após essa campanha
de conscientização, o nosso objetivo é auxiliar na
diminuição das mortes no
trânsito e elevar Goiânia a
ser uma referência nacional no respeito à travessia.
Estender os braços e fazer
o sinal de vida para atravessar a rua deve se tornar uma convenção goianiense!” ressalta Horácio.
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Caiado transforma Goiás em canteiro de
obras com R$ 1 bilhão de investimentos
G
overno do Estado,
por meio da Agência
Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra),
executa programa com frentes de serviços distribuídas
em todas regiões. Meta é
reformar mil quilômetros de
asfalto com novo padrão de
engenharia e de qualidade,
implantar mais de 180 pontes
e entregar boa parte da carteira de obras prioritárias do
biênio 2021/2022 ainda este
ano. “O dinheiro pago em impostos retorna em forma de
benefícios”, diz governador
O Governo de Goiás, por
meio da Agência Goiana de
Infraestrutura e Transportes
(Goinfra), vai investir R$ 1 bilhão em obras de pavimentação, recuperação da malha
viária, construção de pontes,
entre outras ações nas estradas e nos municípios até o final
de 2021. Antes, no início do
segundo semestre, serão entregues mil quilômetros de rodovias reformadas, em trechos
estratégicos para o desenvolvimento goiano – uma meta ousada que já está em execução.
Os dois compromissos
estão firmados pelo governador Ronaldo Caiado, que,
na última semana, durante a
assinatura da ordem de serviço para duplicação de um
trecho da GO-330, no perímetro urbano de Catalão,
enfatizou: “O ponto principal para a gente governar é
exatamente mostrar ao povo
que o dinheiro pago em impostos retorna em forma
de benefícios. Na Goinfra, o
dinheiro é para investir em
asfalto, ponte e melhoria de
vida para as pessoas”.
Os investimentos em infraestrutura são realizados
dentro do programa Goiás
em Movimento, dividido pela
Goinfra em eixos – pavimen-
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tação, duplicação, obras civis,
sinalização, pontes e outros.
No escopo do programa estão a implantação e a substituição de mais de 180 pontes
e a entrega de obras prioritárias do biênio 2021/2022, a
maioria aguardada há anos
por moradores de regiões
historicamente negligenciadas por gestões passadas,
caso do Norte e Nordeste
goianos, além do Entorno
do Distrito Federal. Há ainda
construções e reformas de
hospitais, unidades penitenciárias, ginásios de esportes
e outras edificações executadas sob a responsabilidade
técnica da agência.
Para o presidente da Goinfra, Pedro Sales, a duplicação
da GO-330, em Catalão, é um
marco do programa Goiás em
Movimento, já que a obra,
como definiu, abre a “agenda
puro sangue de realizações”
por ter sido concebida, desde
o projeto, sob a administração de Caiado.

“Imprimimos aqui a marca de uma gestão com novo
padrão de engenharia e de
qualidade”, resumiu Pedro
Sales. O momento é de ampliar o volume de frentes de
serviços. Depois de dois anos
de ajuste fiscal e equilíbrio
das contas públicas, além do
enfrentamento à pandemia
da Covid-19, é hora de intensificar o lançamento de obras
pelo Estado e acelerar as entregas, destaca o dirigente.
Pedro Sales citou que o
trabalho da Goinfra, por determinação de Caiado, tem
transformado todos os cantos de Goiás, com a reconstrução de estradas e a implantação de infraestrutura
fundamental ao desenvolvimento regional e ao bem-estar da população. “As obras
estão alcançando lugares que
estavam esquecidos há 20,
30 anos. Recebo diariamente
mensagens de pessoas que
dizem ‘nós nunca vimos uma
máquina do Estado chegar

aqui’”, contou. “É gente que,
sob o ângulo puramente político, de voto, jamais seria
lembrada, mas que tem gigante expressão humanitária,
e a quem o governador faz
chegar o seu governo.”
Obras entregues
A nova etapa do Goiás
em Movimento dá sequência
a obras já promovidas em eixos
estruturantes e prioritários, a
exemplo das reformas de mais
de 200 quilômetros de estradas
entregues no primeiro trimestre deste ano, que contemplou
rotas turísticas, corredores de
escoamento de grãos e trechos
de alta circulação de veículos.
Muitos deles em atendimento
a antigas reivindicações, como
é o caso da revitalização da GO213, entre os trevos de Caldas
Novas e de Rio Quente, e da
GO-338, que liga Pirenópolis a
Posse d’Abadiânia.
Também foi resolvida uma
demanda histórica com o
recapeamento de três quilô-

metros da GO-462, que liga
Goiânia a Santo Antônio de
Goiás, onde havia um problema crônico de buracos que
apareciam em tempos chuvosos, reforçado pela falta de
drenagem nos bairros.
Nesse período, as equipes também focaram esforços
no recapeamento da GO-222,
entre Anápolis e Nerópolis,
importante corredor até a GO080, além de rota de escoamento da produção das indústrias farmacêuticas e do setor
de alimentos, em trajeto alternativo para Goiânia. Elas estiveram ainda na GO-330, entre
Campo Limpo e Ouro Verde, e
reformaram mais uma rodovia
próxima a Anápolis.
Em execução
Dentro do eixo Manutenção, o trabalho segue firme
para a conclusão dos mil
quilômetros de trechos reformados. No Entorno do Distrito Federal, por exemplo,
as máquinas estão concen-

tradas no recapeamento de
46,45 quilômetros de rodovias nos perímetros urbanos
dos municípios de Formosa,
Padre Bernardo, Novo Gama,
Planaltina de Goiás, Cidade
Ocidental e Santo Antônio
do Descoberto, contabilizando melhorias realizadas nas
GOs-116, 430, 230, 520, 534,
521 e 225, com investimento
de R$ 11,2 milhões.
No escopo das obras prioritárias já estão em execução
a pavimentação de mais de 53
quilômetros da GO-050/184,
entre a GO-050 e o entroncamento da GO-220; as restaurações das rodovias GO-060
(Firminópolis a Iporá), GO-326
(Sanclerlândia a Buriti de Goiás), GO-418 (Fazenda Nova
ao entroncamento com a GO060), GO-070 (entroncamento
com a GO-164/Mossâmedes à
cidade de Goiás); a duplicação
da GO-070 (Inhumas a Goiás),
além da construção de pontes
na GO-484 (Rio Paranã), na
GO-236 (Rio Santa Maria) e na
GO-230 (Rio Mangabeira), entre Água Fria e Mimoso.
Os investimentos promovidos pela Goinfra são provenientes de recursos do Tesouro Estadual, em sua maioria, e
ainda resultados de parcerias
com Governo Federal, por
meio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), via Superintendência de Desenvolvimento
do Centro-Oeste (Sudeco). Há
casos ainda de cooperações
técnicas, como a que foi estabelecida com a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), empresa vinculada ao Ministério da Integração Nacional, que aplicará R$
21,8 milhões na execução de
54 pontes no Estado.
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52% dos brasileiros engordaram na quarentena

D

ani Suzuki, Grazi
Massafera, Juju Salimeni, Juliana Paes,
Gwyneth Paltrow, Kate
Winslet e Monique Evans
são algumas das famosas
que declararam publicamente que ganharam peso
na quarentena imposta pela
pandemia de Covid-19. E
elas não estão sozinhas.
Pesquisa online feita pelo
Instituto Ipsos mostra que
o isolamento social trouxe
consequências à forma física das pessoas em 30 países. Levantamento mostra
que 31% dos entrevistados
engordaram desde o início
da pandemia. No Brasil, o
índice chega a 52%.
O aumento de peso médio global foi de 6,1 kg enquanto a média no Brasil foi
de 6,5 kg. A pesquisa foi realizada com 22 mil pessoas
de 16 a 74 anos, entre 23 de
outubro e 6 de novembro
de 2020, e divulgada em janeiro deste ano.
A analista financeira
Cláudia Fragoso, 48, diz que
engordou dois quilos no final
do ano e reclama que está
difícil de eliminar o peso.
“Perdi oito quilos em 2019
e quatro quilos em 2020. E
agora estou com todas as
luzes de alerta acesas.”

Divulgação

Dani Suzuki, Grazi Massafera, Juju Salimeni, Juliana
Paes, Gwyneth Paltrow, Kate
Winslet e Monique Evans são
algumas das famosas que
declararam publicamente
que ganharam peso na quarentena imposta pela pandemia de Covid-19. E elas
não estão sozinhas. Pesquisa
online feita pelo Instituto Ipsos mostra que o isolamento
social trouxe consequências
à forma física das pessoas

em 30 países. Levantamento
mostra que 31% dos entrevistados engordaram desde
o início da pandemia. No
Brasil, o índice chega a 52%.
O aumento de peso médio global foi de 6,1 kg enquanto a média no Brasil foi
de 6,5 kg. A pesquisa foi realizada com 22 mil pessoas
de 16 a 74 anos, entre 23 de
outubro e 6 de novembro
de 2020, e divulgada em janeiro deste ano.

A analista financeira Cláudia Fragoso, 48, diz que engordou dois quilos no final
do ano e reclama que está
difícil de eliminar o peso.
“Perdi oito quilos em 2019
e quatro quilos em 2020. E
agora estou com todas as luzes de alerta acesas.”
Para a gerente de relacionamento Dayane Raniel
Santos, 38, que ganhou sete
quilos na quarentena, a rotina atribulada de trabalho

em home office não favorece
a manutenção de uma dieta
equilibrada. Além disso, ela começou a ficar sem pique para ir
à academia de ginástica.
“Não tinha mais pique
para ir à academia. Depois,
veio o fechamento e você
fala vou adaptar o exercício
em casa, mas você trabalha
tanto. Tem o emocional de
cuidar dos outros, que esqueci de mim. Se você não
trabalha o emocional, come-

ça a ficar sem energia”, diz.
Na quarentena, a gerente diz que começou a ter
insônia e uma sequência de
problemas, um sinal de que
o corpo não estava bem. Ela
passou a ficar dias sem ir
ao banheiro e a ter crise de
ansiedade, com falta de ar.
Após esses sintomas, ela decidiu fazer terapia e buscar
ajuda de um nutrólogo para
controlar o peso.
Santos diz que o médico a ensinou a controlar a
ansiedade, principalmente durante a TPM (Tensão
Pré-Menstrual). “[Ele] me
ensinou a pegar um pedaço de chocolate 85% cacau,
fazer uma respiração e ficar
cheirando. Isso vai te acalmando. Depois, coloco o
pedaço na boca e começo a
chupar [como bala].”
Ela afirma que está aprendendo com o nutrólogo a se
reconectar com o corpo, comer saudável e diz acreditar
que em pouco tempo conseguirá perder peso. “Estou
bebendo bastante água, evitando suco e tenho certeza
de que em pouco tempo vou
conseguir perder peso. Ele
[o nutrólogo] me ensinou a
olhar a comida com outro
olhar e não me limitar ao
treino [atividade física].”

Ministro da Saúde pede que países que têm vacina sobrando as enviem ao Brasil
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo
nesta sexta-feira 30, em uma
teleconferência com a Organização Mundial da Saúde,
para que países que possuem excedentes de vacinas
contra a Covid-19 compartilhem-nas com o Brasil.
“Reiteramos nosso apelo
àqueles que possuem doses extras de vacinas para
que possam compartilhá-las
com o Brasil o quanto an-

tes possível, de modo a nos
permitir avançar em nossa
ampla campanha de vacinação, para conter a fase crítica da pandemia e evitar a
proliferação de novas linhagens e variantes do vírus”,
discursou o ministro.
Queiroga também afirmou que, no Brasil, há um
projeto “claro” e “objetivo”
para promover medidas não
farmacológicas de combate
ao coronavírus, como o uso

de máscaras, higienização
das mãos e distanciamento
social. O ministro não fez referência ao chamado “tratamento precoce”.
No breve discurso, o ministro ainda afirmou que o
País conta “com a cooperação
fundamental da República
Popular da China”, principal
exportadora do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) das vacinas Coronavac e AstraZeneca/Universidade de Oxford.
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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 2714
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
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ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

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

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, e
empregada, área de serviço e 1 vaga de garagem.
aluguel sem burocracia.
Tel.: 4007-2717 / 981109880

APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço,
sala 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
------------------------------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 sacaragem 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

------------------------------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
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
------------------------------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
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
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
imójoiaempreendimentos.
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

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

DIÁRIO DO ESTADO
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, experiensimpatia. 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 ).
Vagas pelo Sine.

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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Astronautas da NASA voltam sãos e salvos
à Terra a bordo de nave da SpaceX

N

a madrugada deste
domingo (2), após viverem mais de cinco
meses na Estação Espacial Internacional (ISS), quatro astronautas da Nasa voltaram
para casa depois de passarem
pelo momento desafiador da
missão, que é a reentrada na
atmosfera da Terra.
A cápsula caiu no oceano
às 3h57 (de Brasília) desta
última madrugada. A missão
foi lançada no dia 15 de novembro do ano passado e a
Crew Dragon “Resilience”, da
SpaceX, se desconectou da
ISS às 21h35 de ontem.
A viagem autônoma durou cerca de seis horas e
meia de volta à Terra. Antes
do amanhecer, Mike Hopkins, Shannon Walker e Victor Glover, da Nasa, e Soichi
Noguchi, da Jaxa (agência espacial japonesa) foram resgatados na costa da Flórida,
nos Estados Unidos.
A volta já havia sido adiada duas vezes por conta do
tempo ruim na região, sendo
previsto para ter ocorrido na
última quarta-feira (28) e depois para sexta-feira (30).
Ao longo dos 168 dias na
estação, os quatro astronautas focaram em pesquisas

Reprodução

científicas na microgravidade e também em trabalhos
de manutenção, como “spacewalks” que são caminhadas
espaciais por fora da ISS, com
o objetivo de fazer reparos em
equipamentos e sistemas.
Sendo assim, com o retorno da Crew-1, acabou

a superlotação de 11 pessoas na Estação Espacial.
Neste momento, sete astronautas continuam por
lá: os norte-americanos
Mark Vande Hei, Shane
Kimbrough e Megan McArthur, o japonês Akihiko
Hoshide, o francês Thomas

Pesquet e os russos Oleg
Novitskiy e Pyotr Dubrov.
Pouso no oceano
Por conta das velocidades
altíssimas e temperaturas que
a cápsula aguenta ao entrar na
atmosfera da Terra, a ida acaba
sendo mais tranquila do que a

volta. O desafio é achar o ângulo correto para a trajetória,
porque caso for muito agudo,
a força da gravidade pode ser
fatal para os astronautas. Por
outro lado, se for muito raso,
a nave pode “quicar” e voltar
sem controle ao espaço.
A Crew Dragon entrou na

nossa atmosfera cerca de
27.000 km/h, o que é mais de
vinte vezes a velocidade do
som. Na etapa mais extrema
da reentrada, a temperatura pode ultrapassar 2.000°
C. Outro desafio é a perda
de conexão com o centro de
controle da missão pelas instabilidades elétricas. O último
momento crítico é o pouso
com auxílio de paraquedas.
Nesse momento, a cápsula
lança quatro deles enquanto
desce em direção ao Oceano
Atlântico, para que o impacto
seja reduzido com a água.
Além disso, o pouso da
madrugada contou com outro obstáculo, foi a terceira vez na história que uma
cápsula foi resgatada no mar
e ainda sem a luz do dia. A
primeira vez foi a Apollo 8,
da Nasa, que caiu no Oceano
Pacífico em 1968, na primeira viagem do homem à Lua.
E a segunda foi em 1976,
com a missão Soyuz 23.
Para retirar a Crew Dragon
do mar, foram utilizadas duas
embarcações com equipes de
resgate. Depois, os astronautas vão de helicóptero para
terra firme e passarão por
vários exames médicos antes
de voltarem para casa.
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A Revolta das Máquinas faz crítica
divertida sobre a modernidade

N

ova animação da
Sony Animation que
foi adiadas várias vezes por causa da pandemia,
eis que o filme encontrou refúgio nos braços da Netflix.
Antes chamado de “Conectados” e agora de “A Família Mitchell e a Revolta das
Máquinas”, o longa é uma
surpresa maravilhosa trazida
pelos diretores Michael Rianda e Jeff Rowe, o primeiro
longa-metragem dirigido pela
dupla conhecida por participarem do roteiro da série
animada “Gravity Falls”.
Ao utilizar argumentos
já conhecidos como dominação das máquinas e
destruição do mundo, o
enredo do filme utiliza de
ironias, e humor insano
e pirotécnico, para criar
momentos empolgantes e
divertidos facilitados pela
liberdade criativa proporcionada por uma animação.
E ainda que funcione nesta
parte, “A Família Mitchell e
a Revolução das Máquinas”
se preocupa com o mais importante: os personagens.
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BBB 21: final terá shows
de Karol Conká, Projota,
Pocah e Rodolffo

Todo o resto só surte efeito devido à nossa identificação com cada integrante da
família Mitchell – principalmente na relação principal
entre pai e filha. A diferença
de geração e expectativas
para o futuro refletem um
contexto básico que acontece
praticamente em todas as famílias. Mas ao mostrar a importância de um amor maior

do que a idade, e a importância dos sacríficos e diferenças
que podem se complementar, a obra nos entrega uma
história emocionante e facilmente identificável.
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A grande final do “BBB 21”
será na próxima terça-feira e
as atrações já estão confirmadas! Com o elenco musical
selecionado para a temporada, a Globo decidiu aproveitar os próprios ex-participantes: a música do último dia
de confinamento vai ficar por
conta de Karol Conká, Projota, Pocah e Rodolffo.
Além disso, outra novidade: pela primeira vez, a
apresentação vai acontecer
de dentro da própria casa.
No ano passado, Tiago Leifert foi para o gramado apenas para anunciar o resultado oficial da campeã, mas,
esse ano, todo o programa
será transmitido de lá.
Os shows vão acontecer
como nas festas da tempo-

rada, com o trio finalista
e os outros participantes
como público. Os eliminados também terão o
reforço de Israel, dupla de
Rodolffo, para a apresentação. A dupla teve a música
“Batom de Cereja” alavancada durante a participação do cantor no reality.
Antes de ser participante, Projota já havia cantado
na final da edição de 2018
do “BBB”. Agora, ele retorna
à casa tendo vivido os dois
lados da experiência. “Ainda não sei se meu coração
vai aguentar, vai ser especial demais”, diz. A mesma
emoção é compartilhada
por Pocah, que recebeu o
convite logo após sua eliminação: “É um presente!”

