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Implementado em caráter emergencial o ensino remoto ajudou a educação básica a evoluir, tanto na capacitação dos professores, quanto 
nas ferramentas tecnológicas usadas pelas escolas. Agora, com o retorno gradual das aulas presenciais em todo o país, a discussão por no-
vas metodologias de ensino, que personalizam a educação e trabalham pelo desenvolvimento de cada aluno, ganha um novo capítulo. 

DIÁRIO DO ESTADO
Ensino híbrido é fundamental para 
o futuro da educação em todo país

Prefeitura de Goiânia 
estimula criação de 
vagas de estaciona-
mento no Centro  p2 p7

Biden declara situação de desas-
tre após furacão atingir Louisiana
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou situação de desastre no 
estado de Louisiana e ordenou ajuda federal para complementar os esforços de 
recuperação nas áreas afetadas pelo furacão Ida, informou a Casa Branca.

p4

O clássico entre Brasil e Argentina, válido pela nona rodada das 
Eliminatórias da Copa, ficou marcado por um episódio incomum que 
gerou confusão e paralisou a partida, neste domingo (5/9). Aos cinco 
minutos do primeiros tempo, agentes da Anvisa e da Polícia Federal 
entraram em campo para parar o jogo em razão da presença de 
quatro atletas argentinos (três deles titulares) que não cumpriram as 
regras sanitárias em território brasileiro.

Jogo entre Brasil 
e Argentina é interrompi-
do a pedido da Anvisa  p2

p8
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Goiânia já chega a 
80% da população 
vacinada com pelo 

menos a primeira dose con-
tra a Covid-19, isso represen-
ta um total de mais de 936 
mil pessoas. A marca mostra 
o avanço da imunização em 
massa da população por fai-
xa etária, que tem sido pos-
sível graças ao recebimento 
constante de doses. Em rela-
ção à segunda dose, mais de 
41% da população já com-
pletou o esquema vacinal. 

O prefeito Rogério Cruz 
comemora o número e faz 
um convite para aqueles que 
ainda precisam tomar a se-
gunda dose. “Estamos quase 
lá, 80% da população vaci-
nada contra a Covid-19 nos 
mostra o quanto a imunização 
tem avançado cada vez mais 
no município. E o quanto é 
importante continuar o es-
quema vacinal e receber a se-
gunda dose, por isso, quando 
for o dia de tomar, não deixe 
de comparecer”, completa. 

Nesta segunda-feira (6/9), 
véspera do feriado, a vacina-
ção segue na capital em cinco 
pontos, sendo um para pri-
meira dose, três para segunda 
dose e o drive thru que atende 
ambas. Para mais informações 
sobre locais disponíveis, basta 
acessar o site Imuniza Gyn.

CERTIFICADO
Aqueles que completaram 

a imunização contra o Coro-

navírus podem emitir o Certi-
ficado Nacional de Vacinação 
Covid-19 pelo site ou aplica-
tivo ConecteSUS. No momen-
to, não existe regulamen-
tação sobre certificados de 
vacinação contra a doença, 
porém alguns países aceitam 
o documento brasileiro para 
comprovar a imunização.  

Ele está disponível em 

português, inglês e espanhol, 
com informações sobre a 
pessoa vacinada, doses apli-
cadas e códigos de autentica-
ção, e pode ser impresso ou 
salvo em formato digital.

Após a pessoa tomar a se-
gunda dose ou a dose única, o 
estado ou o município onde 
as aplicações foram feitas in-
formam à Rede Nacional de 

Dados em Saúde. As informa-
ções são atualizadas na Car-
teira de Vacinação Digital, em 
que é liberado um campo para 
emissão do comprovante.

O ConecteSUS para celu-
lar está disponível na galeria 
do Gov.br e nas principais 
lojas de aplicativos. Na inter-
net, o endereço do site é co-
nectesus.saude.gov.br. Para 

acessar, é preciso ter login 
cadastrado na plataforma 
gov.br com o próprio CPF. O 
Certificado Nacional de Vaci-
nação é um dos serviços di-
gitalizados pelo governo fe-
deral. Segundo o Ministério 
da Economia, mais de 3 mil 
já foram transformados em 
digitais, sendo 800 durante a 
pandemia de covid-19.

Reprodução

Para estimular a 
criação de novas vagas 
de estacionamento no 
Centro de Goiânia, a ad-
ministração municipal 
priorizou medidas espe-
cíficas por meio do novo 
Código Tributário, que 
deverá ser encaminhado 
à Câmara nos próximos 
dias. A medida foi soli-
citada pelo prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, à 
equipe de auxiliares.

“Sabemos da dificul-
dade em encontrar vaga 
de estacionamento no 
Centro de Goiânia, si-
tuação que piora em 
horários e datas espe-
cíficas. Por isso, solicitei 
à minha equipe ações 
para solucionar esse 
problema”, comenta o 
prefeito Rogério Cruz.

O novo Código Tributá-
rio da Prefeitura de Goiâ-
nia prevê a isenção do 
pagamento de Imposto 
de Transmissão de Imóvel 
(ISTI) para empresários 
que fizerem a primeira 
aquisição de garagem 
convencional ou subter-
rânea na Região Central.

Além disso, as mu-
danças também estabe-
lecem a redução de 30% 
de ISTI para a primeira 
aquisição de imóvel 
empresarial na Rua 44, 
próximo à Rodoviária 
de Goiânia, e a diminui-
ção do percentual do 
Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU), 
que incide sobre o Valor 
Venal dos imóveis re-
sidenciais, também no 
Centro, cujo teto cai de 
0,55% para 0,39%.

“Ou seja, em todas as 
situações, o empresário 
ou empreendedor que 
investir no Centro de 
Goiânia encontrará uma 
condição especial para 
se estabelecer, ganhar 
sustento e gerar empre-
go e renda na capital”, 
diz secretário-executivo 
da Secretaria de Finanças 
(Sefin), Lucas Morais.

Cerca de 80% dos goianienses 
estão vacinados com a 1ª dose

Os aumentos reais do sa-
lário mínimo representaram 
uma das principais políticas 
para a queda na desigualda-
de de rendimentos no Brasil 
em uma década, segundo 
um estudo dos pesquisado-
res Niklas Engbom, da Uni-
versidade de Nova York, e 
Christian Moser, da Univer-
sidade Columbia.

Os dados apontam que, 
entre 1994 e 2014, o salário 
mínimo teve efeitos de lon-
go alcance e representou ao 
menos um terço da queda 
de 25,9 pontos na variação 
dos rendimentos, segundo 

o estudo, feito a partir de 
pesquisas nacionais, como 
a PME (Pesquisa Mensal 
de Emprego) e a Pnad (Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) Contínua, do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

“Vimos que o aumento 
de cerca de 119% no valor 
ajustado pela inflação do 
mínimo no Brasil contribuiu 
significativamente para um 
grande declínio na desigual-
dade de rendimentos no 
período”, disseram os pes-
quisadores à reportagem.

Pelo estudo, o aumento 

do salário mínimo elevou 
sobretudo as remunera-
ções dos trabalhadores 
na base da distribuição de 
renda, como era esperado. 
Mas, ao mesmo tempo em 
que os brasileiros que rece-
biam o piso foram direta-
mente favorecidos, mesmo 
aqueles que ganhavam aci-
ma do mínimo se beneficia-
ram, já que o cenário aju-
dou a empurrar para cima 
as demais remunerações.

De 2007 até 2019, o salá-
rio mínimo teve, por regra, 
aumentos acima da inflação 
sempre que houvesse cresci-

mento econômico. O cálculo 
considerava o INPC (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor), indicador que cor-
rige o salário, e o resultado 
do PIB (Produto Interno Bru-
to) de dois anos antes.

No fim do ano passado, 
já sem a renovação da regra 
de reajuste, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) anunciou que elevaria o 
salário mínimo de R$ 1.045 
para R$ 1.100 em 2021. O 
reajuste não previa ganho 
real aos trabalhadores, já 
que o INPC subiu 5,45% em 
2020, ficando acima da revi-

são de 5,26% do salário.
Segundo o estudo pu-

blicado nos EUA, os efeitos 
do salário mínimo sobre o 
emprego e a produtividade 
acabaram sendo favorecidos 
pelo remanejamento dos 
trabalhadores na direção de 
empresas mais produtivas.

Eles estimam que o sa-
lário mais alto tenha con-
tribuído para uma realo-
cação de trabalhadores de 
empresas de baixa produ-
tividade e baixa remune-
ração para empregadores 
de maior remuneração e 
maior produtividade.

Aumentos reais do salário mínimo reduziram desigualdade
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Um estudo do Insti-
tuto Sonho Grande 
e Instituto Natural 

baseado no Índice de De-
senvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) mostrou 
que as escolas de tempo in-
tegral tiveram uma pontu-
ação 63% maior do que as 
escolas regulares. Enquan-
to as escolas de tempo par-
cial em Goiás tiveram pon-
tuação média de 4,7 em 
2019, as escolas de tempo 
integral tiveram média de 
5,3 no mesmo ano.

Além disso, os institutos 
observaram que as escolas 
convertidas em Centros de 
Ensino em Período Integral 
(Cepi) entre 2017 e 2019 
tiveram maior crescimento 
no índice. As escolas re-
gulares apresentaram, em 
média, um aumento de 8% 
no Ideb 2019, em relação 
ao Ideb 2017, enquanto as 
escolas que se transforma-
ram em Cepis cresceram 
28% no mesmo período.

Os alunos das escolas de 
tempo integral também obtive-
ram melhor desempenho em 
Língua Portuguesa e em Mate-

mática nas provas do Ideb. Nas 
escolas regulares, a média foi 
285 e 283,2 respectivamente. 
Já nas escolas de tempo inte-
gral, a média foi 300,9 e 299,9, 
respectivamente.

IMPACTOS SOCIAIS
Outro estudo do Instituto 

Sonho Grande realizado em 
Pernambuco e publicado em 
2019 apontou que a probabili-
dade de o estudante ingressar 

no Ensino Superior é 17 pon-
tos percentuais maior se ele 
for egresso do Ensino Médio 
em tempo integral. No merca-
do de trabalho, esses alunos 
também têm salário médio 

mensal 18% maior e traba-
lham mais frequentemente 
em setores de mais alta qua-
lificação que os colegas da 
escola regular. A pesquisa de 
2019 mostrou, ainda, em as-

pectos pessoais e sociais, que 
os egressos do Ensino Médio 
se casam e têm filhos mais 
tarde do que os alunos que 
concluíram a mesma etapa de 
ensino em escola regular. Já as 
mulheres que se formaram no 
Ensino Médio em tempo inte-
gral têm 8 pontos percentuais 
a mais de chances de entrar 
no mercado de trabalho.

ESCOLAS INTEGRAL
Na rede pública estadual de 

ensino de Goiás há, atualmen-
te, 164 Centros de Ensino em 
Período Integral (Cepis), com 
jornada escolar de 9 ou 7 horas 
diárias. A Secretaria de Estado 
da Educação (Seduc) está traba-
lhando para ampliar esse núme-
ro e atrair mais estudantes para 
esse modelo, conforme metas 
do Plano Nacional de Educação.

Somente em 2021, a rede 
estadual implantou mais 15 
Cepis. Os planos nacional e 
estadual de Educação pre-
vêem a oferta de ensino em 
tempo integral em, no míni-
mo, 50% das escolas públi-
cas, atendendo, pelo menos, 
25% dos alunos da Educação 
Básica pública, até 2024.

O feriado prolongado da 
Independência do Brasil será 
com forte calor em Goiás. A 
previsão do tempo feita pelo 
Centro de Informações Mete-
orológicas e Hidrológicas do 
Estado (Cimehgo) aponta que 
para temperaturas próximas 
de 40ºC em algumas regiões.

Na segunda-feira (6), a 
previsão do tempo aponta 
que Goiânia terá céu claro, 
com temperaturas que po-

dem chegar 35ºC e umidade 
relativa do ar em declínio no 
período da tarde. O índice 
pode chegar na casa dos 12%.

O prognóstico aponta 
que a semana pode ser 
bem quente em todas as re-
giões do Estado. Em alguns 
locais chega a 40ºC, como 
no caso da região Oeste de 
Goiás. A umidade relativa 
do ar atinge o estado de 
emergência com 10%.

MASSA DE AR SECO
Segunda-feira a massa de 

ar seco e quente mantém 
o tempo com céu claro em 
todo o Estado, temperaturas 
máximas elevadas e umida-
de relativa do ar em declínio 
no período da tarde.

PREVISÃO DO TEMPO
A previsão do tempo 

para o feriado prolongado 
da Independência apon-

ta que os municípios mais 
críticos são São Miguel do 
Araguaia e Aragarças. Am-
bos devem atingir 40ºC e 
10% de umidade relativa do 
ar ainda na segunda-feira.

O forte calor também 
atinge Porangatu com tem-
peratura de 39ºC. Os termô-
metros de Flores de Goiás, 
Rubiataba e Ceres marcarão 
36ºC e a umidade relativa 
do ar próximo a 13%.

Reprodução

Feriado prolongado da Independência será com forte calor em Goiás

Escolas de tempo integral têm melhores 
resultados no Índice da Educação Básica
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O clássico entre Brasil 
e Argentina, válido 
pela nona rodada 

das Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas da Copa do Mundo 
de 2022, ficou marcado por 
um episódio incomum que 
gerou confusão e paralisou a 
partida, neste domingo (5/9). 
Aos cinco minutos do primei-
ros tempo, agentes da Anvisa 
e da Polícia Federal entra-
ram em campo para parar o 
jogo em razão da presença 
de quatro atletas argentinos 
(três deles titulares) que não 
cumpriram as regras sanitá-
rias em território brasileiro e, 
por isso, não poderiam jogar.

A operação da Polícia Fe-
deral e da Anvisa seria reali-
zada no vestiário, mas a dele-
gação argentina se trancou e 
afirmou que iria embora caso 
alguém entrasse no local. O 
jogo começou e, aos cinco 
minutos, a partida foi parali-
sada na Neo Química Arena, 
em São Paulo. Naquele mo-
mento, agentes da Anvisa e 
da Polícia Federal conversa-
ram com o delegado da par-
tida para paralisar o duelo. 
Depois disso teve um início 
uma confusão na beira do 
gramado. Até Messi e Ney-
mar tentaram intervir, mas o 

clássico foi paralisado. Todos 
os jogadores da Argentina 
desceram ao vestiário, assim 
como os reservas do Brasil. 
Os titulares brasileiros per-
maneceram no gramado.

O Estadão apurou que a 
Polícia Federal acompanhou a 
Anvisa até o hotel onde estava 
a seleção argentina, em São 
Paulo. A delegação já havia 
deixado o local. Os policiais fe-
derais e a agência foram, en-

tão, para o estádio do Corin-
thians. No local, os jogadores 
foram notificados por infração 
sanitária, como está previsto 
em lei. A questão está sendo 
acompanhada pelo Ministério 
da Saúde e pelo Ministério da 
Justiça. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
havia emitido uma nota oficial 
antes da partida para alertar 
que quatro jogadores da sele-
ção argentina havia descum-

prido regras sanitárias para 
entrar no Brasil.

De acordo com o comu-
nicado, Emiliano Martinez, 
Emiliano Buendia, Giovani Lo 
Celso e Cristian Romero de-
veriam ter sido colocados em 
quarentena e mandados de 
volta ao país de origem, pois 
mentiram na hora de desem-
barcar em território brasilei-
ro. Três deles foram escalados 
entre os titulares pelo técnico 

Lionel Scaloni e Buendia ficou 
entre os suplentes. A Argen-
tina enfrentou a Venezuela 
na última quarta-feira (1º/9), 
na casa dos adversários, e de-
sembarcou em Guarulhos na 
sexta-feira (3), para enfrentar 
o Brasil neste domingo, na 
Neo Química Arena.

No aeroporto, os jogadores 
foram questionados se tive-
ram passagem por Reino Uni-
do, África do Sul, Irlanda do 

Norte e Índia nos últimos 14 
dias. Desde junho, passageiros 
que visitaram esses países no 
período de duas semanas são 
impedidos de entrar no Brasil, 
como precaução contra a dis-
seminação da variante delta 
do coronavírus. A resposta dos 
atletas foi negativa, mas os 
quatro atuaram em partidas 
do Campeonato Inglês entre 
os dias 28 e 29 de agosto.

Martinez e Buendía jogam 
pelo Aston Villa, enquanto Lo 
Celso e Romero integram o 
elenco do Tottenham. Por 
isso, a entrada deles no País 
foi considerada ilegal, e a An-
visa notificou a Polícia Fede-
ral orientando medidas que 
impeçam a circulação dos 
argentinos. Antonio Barra 
Torres, diretor-presidente 
da Anvisa, deu entrevista e 
foi taxativo ao comentar o 
episódio. “São quatro joga-
dores. Eles, ao chegarem em 
território nacional, apresen-
tam a declaração de saúde do 
viajante. Neste documento 
não falava que eles passaram 
por um dos três países que 
estão restritos, justamente 
para a contenção da pande-
mia. Mas depois foi consta-
tado que eles passaram pelo 
Reino Unido”, disse.

Divulgação

Jogo entre Brasil e Argentina é 
interrompido a pedido da Anvisa

Implementado em caráter 
emergencial - por conta da 
pandemia - o ensino remoto 
ajudou a educação básica a 
evoluir, tanto na capacitação 
dos professores, quanto nas 
ferramentas tecnológicas usa-
das pelas escolas. Agora, com 
o retorno gradual das aulas 
presenciais em todo o país, a 
discussão por novas metodo-
logias de ensino, que persona-
lizam a educação e trabalham 
pelo desenvolvimento de 

cada aluno, ganha um novo 
capítulo. Dentro desse con-
texto, é possível que o ensino 
híbrido fortaleça ainda mais a 
educação no país?

A resposta é sim porque a 
modalidade traz vantagens e 
benefícios para o desenvol-
vimento dos alunos, tanto 
na capacitação de conheci-
mento como na motivação 
escolar. Ela utiliza elementos 
como a sala de aula invertida, 
que conta com momentos de 

aprendizagem remota e as-
síncrona, quanto com encon-
tros presenciais e síncronos, 
priorizados na prática desse 
conhecimento por meio da 
resolução de problemas. 

Além de melhorar o en-
gajamento, a educação hí-
brida pode ajudar a reverter 
de 35% a 45% das perdas na 
aprendizagem, causadas du-
rante a pandemia.

É importante ter em men-
te que nada substituirá o pro-

cesso de ensino-aprendizado 
de forma presencial, mas 
pouco a pouco todo o setor 
educacional brasileiro come-
ça a entender que existem 
abordagens e metodologias 
que são mais proveitosas no 
ensino remoto, pouco explo-
radas antes da pandemia. 
Toda essa aprendizagem ge-
rada pela digitalização emer-
gencial da educação será 
fundamental para o aprimo-
ramento e melhora do ensino 

como um todo no Brasil. 
Neste momento de re-

tomada da rotina escolar e 
aulas presenciais, a educa-
ção híbrida permite também 
uma nova abordagem e mais 
efetiva para evitar grandes 
aglomerações de alunos, tra-
zendo uma maior flexibilida-
de entre presencial e remoto. 

Outra vantagem é o fato do 
ensino híbrido ser democráti-
co. Instituições de ensino com 
poucos recursos e estrutura, 

como na rede pública, podem 
se beneficiar dos ganhos que 
a modalidade traz. Isso por-
que a modalidade representa 
mais do que apenas o uso de 
ferramentas tecnológicas, mas 
também uma nova forma de 
pensar a peça central do tabu-
leiro. Por isso, os educadores 
devem entender a sua realida-
de e tomar ações para que os 
estudantes alcancem um pro-
cesso de aprendizagem mais 
adequado com sua realidade. 

Ensino híbrido é fundamental para o futuro da educação brasileira



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle 
comF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898

PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’

COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 3259-
0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
 conservado R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 1.0 
c/ ar seminovo só 4848 
whatsapp: 8220 -6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.8

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12Goiás, Tocantins e DF, 6 de Setembro de 2021



ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA-------------------------------

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, 
casa de 3/4 ,1 suite, 
copa,carracão com 2/4, 
sala e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.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 pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
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 ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem 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 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem 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 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( proporcio-
nal ao seu trabalho ). 

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia 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 PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER 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 DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica 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 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco 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
-------------------------------
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, bran-
quinha, 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, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa 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 comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, 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 com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Bi-
den, declarou situ-

ação de desastre no estado 
de Louisiana e ordenou ajuda 
federal para complementar os 
esforços de recuperação nas 
áreas afetadas pelo furacão 
Ida, informou a Casa Branca.

O Ida atingiu o continente 
como um furacão de categoria 
4 na tarde de domingo (05), 
exatos 16 anos após o Katrina 
devastar a Louisiana e o Mis-
sissippi e deixar 1,8 mil mor-
tos e bilhões em prejuízos.

Com ventos de 230 km/h, 
o Ida é o 5º furacão mais for-
te da história a atingir o con-
tinente, segundo a agência 
de notícias Associated Press.

Mais de um milhão de 
clientes na Louisiana estão 
sem energia elétrica, de acor-
do com o site PowerOutage.
us, que monitora quedas de 
energia. Em Nova Orleans, o 
fornecimento está totalmen-
te interrompido.

“A assistência pode incluir 
subsídios para habitação 
temporária e reparos domés-
ticos, empréstimos de baixo 
custo para cobrir perdas de 
propriedades não segura-
das e outros programas para 
ajudar moradores e proprie-

tários de negócios a se recu-
perarem dos efeitos do de-
sastre”, disse a Casa Branca.

A primeira morte causada 
pelo furacão foi confirmada 
no domingo: um homem de 
60 anos que teve a casa atin-
gida por uma árvore perto 
de Baton Rouge, a capital de 

Louisiana. Nesta segunda-
-feira, foi informado que um 
motorista morreu afogado 
em Nova Orleans.

Na manhã desta segun-
da-feira, o Ida atingiu o 
estado do Mississippi e foi 
rebaixado para uma tem-
pestade tropical, com ven-

tos de 97 km/h, segundo o 
Centro Nacional de Fura-
cões dos EUA (NHC, na si-
gla em inglês). “Um rápido 
enfraquecimento adicional 
está previsto”, afirmou o 
NHC, “e espera-se que Ida 
se torne uma depressão 
tropical nesta noite”.

TESTE IMPORTANTE
O governador da Louisia-

na, John Bel Edwards, afirmou 
no domingo que o furacão Ida 
seria “um teste importante” 
para o sistema de prevenção 
de inundações do estado, ex-
pandido após a passagem de-
vastadora do Katrina.

Ele afirmou à rede de te-
levisão CNN que centenas de 
milhares de moradores deixa-
ram suas casas e que a situa-
ção “traz várias dificuldades 
desafiadoras para nós”, já que 
“os hospitais [estão] cheios de 
pacientes com Covid”. Com 
baixa taxa de vacinação, a 
Louisiana está entre os esta-
dos mais atingidos pela pan-
demia — os 2,7 mil pacientes 
internados estão perto dos ní-
veis mais altos da pandemia.

O domingo também coin-
cidiu com o 16º aniversário 
do Katrina, o furacão devas-
tador que inundou 80% de 
Nova Orleans e deixou 1,8 
mil mortos e bilhões de dó-
lares em prejuízos. “É muito 
doloroso pensar em outra 
tempestade poderosa com 
o furacão Ida tocando o solo 
neste aniversário”..

Paralelamente, o Nora dei-
xou um menor espanhol mor-
to e uma mulher desapareci-
da no México, no estado de 
Jalisco, após ter tocado o solo 
no sábado (28) também como 
furacão de categoria 1. O Nora 
perdeu força no domingo e foi 
rebaixado para tempestade 
tropical no estado de Sinaloa, 
mas continuou provocando 
“chuvas fortes e inundações”.

Reprodução

Biden declara situação de desastre 
após furacão Ida atingir Louisiana
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Jojo Todynho acordou 
virada no samurai neste 
domingo (5), a cantora 
desabafou sobre a confu-
são envolvendo seu atual 
namorado, Márcio Felipe, 
com duas ex-namoradas 
do rapaz que foram nas 
redes sociais revelar os re-
lacionamentos e situações 
comprometedoras.

“Primeiro, eu peço des-
culpas para a minha asses-
sora, meus empresários, 
contratantes, família e ami-
gos verdadeiros, mas estou 

cansada. Eu sou papo reto 
e não mando recado. Acho 
que as pessoas estavam 
com saudade do modo Jojo 
e comigo não tem caoza-
da. Vocês acham que eu, 
Jordana, a Jojo Todynho 
preciso o estar andando 
com macho dos outros? 
Vagabunda antiga e pira-
nha aposentada? Nunca 
precisei ficar com macho 
de ninguém! Até porque 
eu tenho o homem que 
eu quero, a hora que eu 
quero”, dispara.

Quatro temporadas 
de sucesso transfor-
maram uma simples 

história sobre pessoas que 
decidiram assaltar a Casa 
da Moeda, na Espanha, em 
ícones pop. Assim tem sido 
a trajetória da série ‘La Casa 
de Papel’, com muita ação, 
planos mirabolantes e per-
sonagens profundos cujas 
histórias geram a empatia do 
espectador. Por tudo isso, a 
estreia da primeira parte pri-
meira parte da quinta tempo-
rada de ‘La Casa de Papel’ te-
nha sido tão aguardada, pois 
sabemos que é o início do fim.

O primeiro episódio faz 
ligação direta com o fim da 
quarta temporada, retoman-
do o resgate cinematográ-
fico de Lisboa (Itziar Ituño), 
levando-a para dentro do 
atraco. O apelo da população 
segue forte do lado de fora, 
enquanto o coronel Tamayo 
(Fernando Cayo) tenta de to-
das as formas conseguir dar 
fim às mais de cem horas de 
cerco ao prédio, consideran-
do, inclusive, o uso das For-
ças Armadas para resolver a 
questão. Em paralelo a isso, a 

detetive Alicia Sierra (Najwa 
Nimri) consegue descobrir 
o verdadeiro esconderijo do 
Professor (Álvaro Morte) e 
usa isso como um trunfo para 
tentar recuperar o prestígio 
perdido. Do lado de dentro, 
os Dalís ainda sofrem com a 
morte de Nairóbi (Alba Flo-
res), e pensam o que fazer 
com seu algoz, Gandía (José 
Manuel Poga), porém, uma 
reviravolta entre os reféns 
faz com que os Dalís se vejam 
sozinhos no assalto e tenham 
que tomar decisões por con-

ta própria para resistir.
A quinta temporada de ‘La 

Casa de Papel’ já começa com 
a ação acontecendo, elevan-
do, em apenas dois episódios, 
o nível de adrenalina da pro-
dução. Ao mesmo tempo, o 
roteiro de Javier Gómez San-
tander e Álex Pina dá uma 
segurada, pisa um pouco no 
freio, porque nos três episó-
dios seguintes o roteiro ia sim-
plesmente colocar um tijolo 
no acelerador e ir com tudo 
para cima dos personagens. 
Ainda que o fã dos Dalís con-

siga reconhecer as tomadas 
repaginadas de outras tempo-
radas (técnica esta que é uma 
das assinaturas das produções 
de Álex Pina), ainda assim as 
cenas são apoteóticas, na 
mesma medida das originais, 
como, por exemplo, a do sa-
crifício de Berlim (Pedro Alon-
so), com tiroteio para todos 
os lados, é resgatada nesta 
quinta temporada, com a in-
versão dos peões, mas usan-
do a mesma tomada cine-
matográfica revolta em tiro, 
explosões e destruição.

La Casa de Papel:  tem ação, 
reviravolta e final agridoce

Jojo Todynho: “nunca 
precisei me deitar com 
o macho de ninguém”


