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A Prefeitura de Goiânia liberará o funcionamento de boates e a realização de um show teste. O evento deve ocorrer na primeira quinzena de 
outubro e poderá receber mil pessoas, mas a data, atração e local ainda serão definidos em reuniões com o setor cultural. O novo decreto 
permitirá que os estabelecimentos funcionem com até 50% da capacidade, isso porque restrições ainda vigoram durante a pandemia.

DIÁRIO DO ESTADO
Goiânia se preparapara realização
de evento teste e abertura de boates

Chuva chega a 
Goiás no final de 
semana, mas não 
afastará seca  p3 p8

A perigosa reação quando o 
vulcão La Palma atingir o mar
Após a erupção do vulcão Cumbre Vieja, a preocupação das autoridades ago-
ra se concentra na chegada da lava vulcânica ao mar. O fenômeno já destruiu 
centenas de casas e obrigou a evacuação de milhares de pessoas.

p2

Integrantes de movimentos sociais ocuparam nesta quinta-feira (23) a B3, 
sede da Bolsa de Valores brasileira, na cidade de São Paulo, em protesto 
contra o desemprego, a inflação e a fome. De acordo com os manifestantes, 
o local do ato foi escolhido porque as ações das grandes empresas estavam 
em alta até meados deste ano, e o PIB do país cresceu, mas a expansão foi 
desigual e deixou de fora especialmente a classe de renda mais baixa.

Movimentos sociais ocu-
pam Bolsa de Valores con-
tra desemprego e inflação  p4

p8
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Goiânia 
terá show 
teste para 
mil pesso-
as e reabri-
rá boates
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As escolas e os Centros 
Municipais de Educa-
ção Infantil (Cmeis) 

de Goiânia estão receben-
do, nesta semana, repasses 
financeiros para a manuten-
ção e custeio das atividades. 
Ao todo, R$ 9.634.794,63 
estão sendo destinados, de 
forma descentralizada, para 
332 unidades da Secreta-
ria Municipal de Educação 
(SME). Os recursos são do te-
souro municipal e integram 
o Programa de Autonomia 
Financeira das Instituições 
Educacionais (PAFIE).

Os recursos serão utiliza-
dos pelas instituições para 
custeio, alimentação e para 
aquisição de bens permanen-
tes, como móveis, materiais 
de informática e outros itens 
pedagógicos de uso dos alu-
nos e professores. Na parte 
de custeio, os conselhos ges-
tores das unidades podem 
direcionar os recursos para 
pequenos reparos na estru-

tura física das unidades.
Do valor total enviado às 

instituições de ensino, R$ 
5.816.470,68 são destinados 
para as escolas. O restante, 
cerca de R$ 4 milhões, são 
específicos para a manuten-
ção dos Cmeis que integram 
a Rede Municipal de Ensino 
da Prefeitura de Goiânia. 
Esse é o terceiro repasse do 
PAFIE realizado neste ano. 
Os dois primeiros foram uti-
lizados para preparar as uni-
dades para o retorno seguro 
das atividades presenciais.

A aplicação desses recur-
sos é fiscalizada pelo Con-
selho Gestor eleito de cada 
unidade e deve obedecer 
a legislação municipal, di-
vulgada amplamente para 
toda a comunidade escolar 
e disponível no site da SME. 
Os gastos são acompanha-
dos ainda pela Diretoria Ad-
ministrativa e pela Gerência 
de Controle e Prestação de 
Contas da SME.

Reprodução

A Prefeitura de Goi-
ânia liberará o funcio-
namento de boates e a 
realização de um show 
teste em mais uma flexi-
bilização das restrições 
que ainda vigoram no 
cenário da pandemia de 
Covid-19. O evento deve 
ocorrer na primeira 
quinzena de outubro e 
poderá receber mil pes-
soas, mas a data, atra-
ção e local ainda serão 
definidos em reuniões 
com o setor cultural.

O novo decreto permi-
tirá que os estabeleci-
mentos funcionem com 
até 50% da capacidade, 
isso porque restrições 
ainda vigoram durante a 
pandemia de Covid-19. 
Um evento teste está 
previsto para ocorrer no 
início do mês de outu-
bro com a presença de 
mil pessoas, e os pro-
tocolos sanitários ainda 
deverão ser definidos 
pela Prefeitura.

Eventos como o Festi-
val Bon Odori, organizado 
pela Associação Nipo-
-Brasileira de Goiás, em 
parceria com a Embaixa-
da do Japão no Brasil e 
que faz parte do calen-
dário de Goiânia, assim 
como a 4ª edição da Live 
Cultural Solidária realiza-
da no Teatro Goiânia de 
forma híbrida, já ocorre-
ram em agosto e julho, 
respectivamente.

No dia 9 de setembro, 
a Prefeitura de Goiânia 
publicou o Decreto Nº 
3.920, que permite o 
retorno do público aos 
estádios de futebol da 
capital, com capacidade 
reduzida a 30% da ocu-
pação dos locais.

Prefeitura libera R$ 10 milhões 
para manutenção de escolas

O Sistema Mauro Bor-
ges/João Leite é respon-
sável por dois terços da 
produção da água distribu-
ída em Goiânia e na Região 
Metropolitana. Sua estabi-
lidade, proporcionada pela 
existência da Barragem do 
Ribeirão João Leite, tem con-
tribuído fundamentalmente 
para a manutenção do abas-
tecimento público na Capi-
tal. Apesar da intensificação 
dos efeitos da estiagem de 
2021, que já é considerada a 
maior dos últimos 100 anos, 
a unidade ainda acumula 
cerca de 76% da sua capa-
cidade de reservação.

Isso permite à Saneago 
reduzir, gradativamente, a 
área de influência do Siste-
ma Meia Ponte, que costu-
ma sofrer drástica redução 
de vazão durante o período 
de seca. O Rio Meia Ponte, 
inclusive, é o foco do Plano 
de Contingência elabora-
do para assegurar o pleno 
funcionamento dos servi-
ços neste ano. Assim, cabe 
frisar que o cenário apre-

sentado pelo Ribeirão João 
Leite não aponta possibili-
dade alguma de realização 
de rodízio. Pelo contrário, 
este manancial representa 
um suporte ao Meia Ponte, 
proporcionado pela aduto-
ra de integração existente 
entre os sistemas.

De qualquer forma, é 
sempre importante lem-
brar que, além das inicia-
tivas em parceria executa-
das pelo poder público, a 
população também deve 

fazer a sua parte por meio 
do consumo consciente. No 
hotsite www.saneago.com.
br/dicas/, há dicas, orienta-
ções e materiais educativos 
voltados para a economia 
da água tratada.

SISTEMAS
Em aspectos geográficos, 

o Sistema Meia Ponte abas-
tece as regiões Norte, Noro-
este, Oeste e Sudoeste da 
Capital. Já o Mauro Borges/
João Leite faz o atendimen-

to das regiões Leste, Cen-
tral, Sul e Sudeste – além 
de parte de Região Norte, 
em paralelo ao Meia Ponte. 
Goiânia conta com 125 re-
servatórios que armazenam 
mais de 250 milhões de li-
tros de água tratada.

ROMPIMENTO
DA ADUTORA
Equipes da Saneago 

executaram reparos em 
uma adutora de grande 
porte localizada na 5ª Ave-

nida, no Setor Vila Nova, 
em Goiânia, na última 
segunda-feira (20). Para a 
realização dos trabalhos, 
o registro precisou ser fe-
chado durante a madruga-
da, o que levou ao desa-
bastecimento das regiões 
Centro, Sul e Leste de Goi-
ânia; bem como das re-
giões administrativas dos 
bairros Papillon (parcial), 
Santa Luzia e Vila Brasília, 
em Aparecida de Goiânia. 

O bombeamento foi re-
tomado na noite do mesmo 
dia, com recuperação ocor-
rendo, gradualmente, até a 
manhã de quarta-feira (22). 
Sobre este acontecimento, 
é imprescindível esclare-
cer que se tratou de uma 
questão pontual e sem pos-
sibilidade de previsão. A 
referida adutora pertence 
ao Sistema Mauro Borges/
João Leite, não estando 
a situação relacionada, 
de maneira alguma, à im-
plantação de rodízio no 
âmbito do cenário hídrico 
do Sistema Meia Ponte.

João Leite garante abastecimento de água em Goiânia
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O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caia-
do, anunciou nesta 

quinta-feira (23/9) que in-
vestirá R$ 1,3 milhão no 
Circuito das Cavalhadas. A 
verba auxiliará os 12 mu-
nicípios goianos partici-
pantes na manutenção e 
realização das festividades. 
O tradicional evento, disse 
Caiado, “faz parte da nossa 
cultura, das paixões que te-
mos”. A ação está inserida 
no Programa de Interioriza-
ção da Cultura, administra-
do pela Secretaria de Esta-
do de Cultura (Secult). 

 “Planejamos cada passo 
do governo. Esperamos, em 
2022, fazer as Cavalhadas 
mais lindas que esse Estado 
já viu”, completou o gover-
nador ao lado da presidente 
de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, em evento no Jardim 
das Jabuticabeiras, no Palá-
cio das Esmeraldas.

 Realizado entre os me-
ses de junho e setembro, 
após os festejos do Divino 

Pai Eterno, o Circuito das 
Cavalhadas ocorre em Goi-
ás há mais de dois séculos. 
Serão cidades-sede no ano 
que vem: Pirenópolis, Ja-
raguá, Palmeiras de Goiás, 
São Francisco, Crixás, Santa 
Cruz de Goiás, Santa Tere-
zinha, Hidrolina, Pilar de 
Goiás, Corumbá de Goiás, 
Posse, além da cidade de 

Goiás, principal novidade 
da temporada, que retorna 
após mais de 50 anos.

 Os recursos repassados 
pelo Estado são para aqui-
sição de indumentária para 
os cavaleiros, acessórios 
dos festejos, entre outros 
custeios. A retomada das 
Cavalhadas ocorre após 
dois anos de suspensão 

devido à pandemia. A rea-
lização será possível graças 
ao avanço da imunização. 
“Sabemos o quanto é im-
portante saúde, educação, 
segurança pública, progra-
ma social, mas também 
mantermos a nossa história 
e tradições. Hoje, com o 
nível do percentual de vaci-
nação, temos tranquilidade 

de retornar gradualmente, 
sem quebrar as regras sa-
nitárias”, salientou Caiado. 

 O secretário de Estado de 
Cultura, César Moura, ressal-
tou o potencial mobilizador 
de moradores locais e visi-
tantes das festividades, além 
do fortalecimento das tradi-
ções e hábitos nas diversas 
regiões goianas. “É a pri-

meira vez que a gente está 
investindo na estrutura”, 
afirmou. Também foi inédita 
a iniciativa de reunir cidades 
envolvidas. “Fizemos reuni-
ões on-line com prefeitos, 
cavaleiros e representantes 
da festa. Cada cidade fez seu 
plano de trabalho para gas-
tar esse recurso da melhor 
forma e termos uma festa 
muito linda”, acrescentou. 

 “Este recurso vai deixar a 
festa mais linda do que já é. 
Praticamente dois anos sem 
a festa não está sendo fácil, 
mas com muita fé e alegria, 
vai ser grandioso para nós 
todos”, celebrou Marcus 
César dos Santos, cavaleiro 
cristão de Jaraguá. 

 “A gente gosta tanto, é 
tão apaixonado, que ontem, 
ao tirar a tralha do guarda-
-roupa para polir a espada, 
eu já senti o cheiro das Cava-
lhadas voltando”, disse Ro-
berval Rodrigues de Souza, 
que há 32 anos faz o papel 
de rei mouro em Palmeiras 
de Goiás. “Sofremos para 
tratar de dois ou três animais 
por ano. E essa veste toda 
aqui, é tudo custo do bolso 
do cavaleiro”, pontuou.

O Estado de Goiás deve ser 
agraciado com pancadas de 
chuvas no decorrer do fim de 
semana. As ocorrências tra-
zem alívio passageiro nas tem-
peraturas e na umidade em 
diversas regiões do Estado.

O gerente do Centro de 
Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas (Cimehgo), 
André Amorim, diz que há 
uma possibilidade muito pe-
quena de ocorrência de pan-
cadas de chuvas nesta quin-

ta-feira (23), mas as chances 
aumentam no dia seguinte. 
“Na sexta-feira (23) tem pos-
sibilidade maior de pancadas 
de chuva isoladas. No fim de 
semana tem ajuda da umi-
dade vinda da região Norte, 
o que também vai melhorar 
a possibilidade de chuvas”.

André explica que uma 
frente fria vinda do Sul do 
País, agora pairando sobre o 
Sudeste, vai trazer umidade 
para Goiás, o que, junto com 

o calor, gera instabilidade e 
chances de chuvas no Esta-
do. “Vai ser muito irregular, 
com pequenas pancadas em 
várias regiões”, pontua.

O alívio nas temperatu-
ras ainda não pode ser esti-
mado, já que não é possível 
prever quanto de chuva cai-
rá. No entanto, André estima 
que os termômetros devem 
registrar cerca de 5°C a 6°C 
a menos em relação a hoje, 
quando os indicadores estão 

em torno dos 40°C.
A redução não deve ser du-

radoura, porém. “Como não 
há persistência nas chuvas, 
a temperatura deve voltar a 
subir na próxima semana, 
mas deve ficar um pouco mais 
branda em relação ao que te-
mos hoje”, explica André.

De acordo com ele, o ca-
lor diminui de fato apenas 
na segunda quinzena de ou-
tubro, quando as chuvas se 
tornam mais constantes.

Reprodução

Chuva chega a Goiás no final de semana, mas não afastará seca

Caiado investirá R$ 1,3 milhão para 
reestruturar Cavalhadas em Goiás



4 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 24 de Setembro de 2021Brasil

Integrantes de movimen-
tos sociais ocuparam nesta 
quinta-feira (23) a B3, sede 

da Bolsa de Valores brasileira, 
na cidade de São Paulo, em 
protesto contra o desempre-
go, a inflação e a fome.

De acordo com os mani-
festantes, o local do ato foi 
escolhido porque as ações 
das grandes empresas esta-
vam em alta até meados des-
te ano, e o Produto Interno 
Bruto (PIB) do país cresceu, 
mas a expansão foi desigual e 
deixou de fora especialmente 
a classe de renda mais baixa. 
O protesto, dentro e em fren-
te à B3, no Centro, durou cer-
ca de duas horas.

“É inadmissível que quase 
100 milhões de brasileiros es-
tejam em situação de fome 
e insegurança alimentar en-
quanto os bilionários movi-
mentam R$ 35 bilhões por 
dia só aqui na bolsa”, afirmou 
Debora Pereira, liderança do 
MTST (Movimento dos Traba-
lhadores Sem Teto).

E completou: “Estamos 
aqui para denunciar o que 
acontece no país e a política 
por trás disso. Em um ano, o 
número de milionários do-
brou, enquanto aumentou a 
miséria. Não é possível que 
99% da população empobre-
ça para que 1% enriqueça. 

Este é um grito que estava 
engasgado na garganta de 
quem vai no supermercado”.

Os manifestantes can-
tavam e levavam faixas e 
cartazes com dizeres como 
“Sua ação financia nossa mi-
séria”, “Tá tudo caro e a cul-

pa é do Bolsonaro”, “Brasil 
tem 42 novos bilionários en-
quanto 19 milhões passam 
fome”, “Tem gente ficando 
rica com a nossa fome”.

Alguns dos participantes 
carregavam ossos bovinos 
durante o ato. “Até osso que 

era dado em açougue agora 
é vendido”, falou Debora.

A bolsa está no vermelho 
desde que a crise política 
disparou a inflação e de-
mandou alta nos juros. Ela 
apresenta queda de 5% no 
ano até esta quinta.

Em nota, a B3 informou 
que “a manifestação nesta 
tarde ocorreu de forma pa-
cífica e já foi encerrada, não 
tendo havido impacto para 
as operações de mercado”.

Em junho, a B3 bateu re-
cordes e chegou a acumular 

oito altas consecutivas na 
maior série de ganhos desde 
2018. O otimismo dos mer-
cados acompanhou uma va-
lorização nas principais bol-
sas do mundo, influenciadas 
pelos programas de ajuda 
dos Estados Unidos e da Eu-
ropa em meio à pandemia, 
que despejaram bilhões de 
dólares na economia global.

Além disso, houve me-
lhora na economia por aqui, 
com o aumento do ritmo da 
vacinação e a retomada de 
atividades suspensas pela 
pandemia da Covid-19.

O Ibovespa, principal ín-
dice da B3, no entanto, não 
reflete o cenário econômico 
do país, já que a bolsa tem 
nas grandes companhias o 
grande impulso para avan-
çar em pontuação.

Paralelamente ao otimis-
mo dos investidores, pouco 
mais de 10% da população 
estava vacinada com as 
duas doses àquela altura, os 
pedidos de falência cresce-
ram mais de 50% em maio, 
e houve queda de 0,1% no 
consumo das famílias de-
vido à redução do auxílio 
emergencial, do aumento 
da inflação e do desempre-
go em patamar recorde de 
quase 15 milhões de pesso-
as sem ocupação.

Divulgação

Movimentos sociais ocupam Bolsa de 
Valores contra desemprego e inflação

O diretor-executivo da 
Prevent Senior, Pedro Benedi-
to Batista Júnior, afirmou em 
depoimento à CPI da Covid 
nesta quarta-feira (22) que a 
operadora adotou procedi-
mento para alterar o código 
de diagnóstico dos pacientes 
com Covid-19, fazendo com 
que a doença deixasse de ser 
mencionada após determina-
dos dias de internação.

Batista Júnior ainda re-
bateu as informações que 
constam em um dossiê ela-
borado por médicos da pró-
pria operadora, afirmando 
que em nenhum momento 
ocultaram mortes em um 
estudo com hidroxicloro-
quina. Ele ainda acusou 
profissionais de fraudarem 
uma planilha para alterar os 
resultados desse estudo. O 

diretor acabou incluído na 
lista de investigados formais 
da CPI da Covid.

O diretor foi convocado 
após denúncias de que a 
Prevent usou seus hospitais 
como um laboratório, para 
estudos com hidroxicloro-
quina para o tratamento 
da Covid. Dossiê assinado 
por 15 médicos entregue à 
CPI confirma a denúncia e 

aponta que pacientes e fa-
miliares não eram consulta-
dos sobre a administração 
desses medicamentos.

O documento também 
mostra que os médicos eram 
obrigados a prescreverem 
os medicamentos, que eram 
enviados aos pacientes, em 
kits fechados, sob ameaça 
de serem demitidos.

O dossiê acusa ainda a 

Prevent Senior de alterar 
prontuários médicos, para 
ocultar eventuais proble-
mas com o chamado trata-
mento precoce. Em particu-
lar, o documento menciona 
os casos do médico Anthony 
Wong e Regina Hang, mãe 
do empresário bolsonarista 
Luciano Hang -ambos mor-
reram de Covid-19.

O diretor da Prevent se 

recusou a comentar os pron-
tuários dos médicos, alegan-
do impedimento ético. O 
prontuário, também enviado 
à CPI, mostra que a mãe de 
Hang chegou a ser medicada 
com esses medicamentos, 
contrariando um vídeo pos-
tado pelo empresário, no 
qual afirma que ela poderia 
ter sido salva se recebesse 
tratamento precoce.

Diretor da Prevent admite que mudou código de diagnóstico para pacientes

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
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 
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 F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
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 
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 F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

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

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
1 suiWhatsapp 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

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
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, 
banheiro, área de serviço 
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, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
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, 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
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, manu-
tenorçamento, 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, 
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 ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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 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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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 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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Após a erupção do vul-
cão Cumbre Vieja, em 
La Palma, nas Ilhas 

Canárias (Espanha), a pre-
ocupação das autoridades 
agora se concentra na chega-
da da lava vulcânica ao mar. 
O fenômeno já destruiu mais 
de uma centena de casas e 
obrigou a evacuação de mil-
hares de pessoas da região.

É difícil determinar qu-
ando isso vai ocorrer. Tudo 
depende da velocidade do 
fluxo da lava, que diminui à 
medida que ela esfria e atra-
vessa terrenos mais planos.

Para proteger a população, 
as autoridades intensificaram 
o sistema de proteção civil e 
o perímetro de interdição no 
litoral foi ampliado para evi-
tar que as pessoas se aprox-
imassem do local.

O principal motivo pelo 
qual a chegada do magma ao 
oceano é monitorada de per-
to é a reação química gerada 
pelo contato do fluido com 
a água salgada. Esse conta-
to ”pode   gerar explosões e 
emissão de gases nocivos”, se-
gundo as autoridades do Pla-
no de Emergência Vulcânica 
das Ilhas Canárias (Pevolca).

GASES TÓXICOS
“Quando o magma toca 

o mar, grandes colunas de 
vapor d’água se formam por-
que grande parte da água 
salgada vai vaporizar. Isso 
se deve ao grande contras-
te térmico entre os dois: a 
lava tem uma temperatura 
de mais de 900°C, enquanto 
a água tem cerca de 23°C “, 
explica José Mangas, profes-

sor de geologia da Universi-
dade de Las Palmas de Gran 
Canaria. Esses gases podem 
causar irritação na pele, nos 
olhos e nas vias respiratórias. 
Mangas dá como exemplo o 
que acontece nas áreas pró-
ximas aos vulcões do Havaí.

“Quando você se aproxi-
ma da área do mar onde a 

lava líquida está caindo, seu 
nariz e garganta começam a 
coçar, porque você está res-
pirando os gases que evapo-
raram da água do mar que 
contém cloro, sulfatos…”, diz.

São gases que deixam tem-
porariamente um cheiro desa-
gradável nas áreas mais próxi-
mas. Por outro lado, quando 

a lava é resfriada rapidamente 
pelo contato com a água, “a 
lava se quebra, e isso pode 
produzir a ejeção de projéteis 
a uma distância relativamente 
curta. E a liberação de gases 
(tóxicos) que a lava aprisiona 
dentro dela”, explica Héctor 
Lamolda Ordóñez, engenheiro 
geográfico do Instituto Geo-

gráfico Nacional e professor da 
Faculdade de Matemática da 
Universidade de Madri.

“Os gases gerados nesses 
dois processos são empurra-
dos pelos ventos em direção 
ao mar, nas atuais condições 
meteorológicas”, diz Lamol-
da, que acrescenta que, 
mesmo que as condições 
mudem, eles se dispersa-
riam no ar em pouco tempo.

Os dois cientistas con-
cordam que a delimitação 
de um perímetro próximo 
à área afetada é suficiente 
para controlar o perigo.

“Os gases tóxicos lança-
dos na atmosfera aberta, em 
um espaço obviamente restri-
to e delimitado, não deveriam 
representar um perigo maior, 
pois não deveria ter ninguém 
por perto quando isso aconte-
cesse”, diz Lamolda.

Outros perigos ligados à 
chegada do magma ao ocea-
no, de acordo com o United 
States Geological Survey, e 
que não estão necessaria-
mente ligados ao caso do 
vulcão Cumbre Vieja em La 
Palma, são o colapso repenti-
no de terras e falésias da cos-
ta, explosões desencadeadas 
como resultado deste colapso 
e das ondas de água fervente 
que são geradas ao redor.

Reprodução

A perigosa reação que vai ocorrer 
quando vulcão La Palma atingir o mar
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Após revelar na rede 
social que tem transtorno 
de personalidade limítrofe, 
Andressa Urach voltou a 
usar a web para desabafar 
sobre o assunto. Nos Sto-
ries do Instagram, a mode-
lo contou que precisou ser 
internada numa clínica psi-
quiátrica de Porto Alegre 
para tratar o problema.

“Gente, eu tenho uma 
doença que se chama 
transtorno de personali-
dade limítrofe, também 
denominada transtorno 
de personalidade Border-
line. E acredite: não é fácil 

ser eu e mais difícil ainda 
é pra minha família. Estou 
passando uma fase bem 
delicada. Estou lutando co-
migo mesma, mas logo vou 
ficar bem. Orem por mim”, 
disse ela na ocasião.

Ainda segundo Urach, 
a culpa do seu problema 
de saúde é da cúpula da 
Igreja Universal do Reino 
de Deus: “Se a minha alma 
for para o inferno, a culpa 
é do senhor Bispo Macedo 
e, principalmente da tua 
filha, Cristiane Cardoso, 
que ela sabe o que fez co-
migo!”, disparou Andressa.

Convenhamos, a esta 
altura muito pouco se 
sabe a respeito de Bird-

man ou (A Inesperada Virtude 
da Ignorância) a não ser o fato 
dele ser um dos campeões de 
indicação ao Oscar deste ano, 
concorrendo em nove catego-
rias. E existe um motivo mui-
to simples para isso: é difícil 
descrever Birdman.

De forma simples (e sim-
plista), o filme relata a lou-
cura de um homem. Riggan 
(Michael Keaton) foi um as-
tro do cinema na década de 
90. Depois de 3 filmes inter-
pretando o super-herói Bird-
man, ele se recusou a fazer o 
quarto filme e hoje tenta ser 
reconhecido como ator de 
respeito com uma adaptação 
literária para o teatro que es-
creveu, dirige e estrela.

Acenando para Hitchock 
com um filme que parece 
ter sido rodado em uma úni-
ca tomada, onde não vemos 
cortes em cenas e onde a 
câmera passeia por grades 
de janelas até entrar nos cô-
modos, o diretor Alejandro 
González Iñárritu nos leva 
pelos bastidores daquele 

teatro onde a peça está sen-
do ensaiada. Passamos por 
corredores, camarins, palco, 
telhado e bilheteria até ser-
mos atirados na rua, em ple-
na Broadway e nos sentirmos 
tão desamparados quanto Ri-
ggan. Sua câmera ansiosa dá 
closes praticamente indecen-
tes no rosto de seus atores 

mostrando detalhes quase 
obscenos de pele, cabelos, 
pelos. Michael Keaton se des-
pe (literalmente) de qualquer 
vaidade e entrega a melhor 
performance de sua carreira 
num desbaratinado redemoi-
nho rumo à loucura.

Não à toa, Birdman é um 
dos filmes mais originais do 

cinema nas últimas décadas. E, 
importante dizer, merece todo 
o reconhecimento que está 
tendo. Diretor de obras pode-
rosas como Amores Brutos, 21 
Gramas e Biutiful, Iñárritu con-
segue se superar e criar um fil-
me ainda mais impactante, ain-
da que abrindo mão de toda a 
violência dos anteriores.

Filme ousado e controverso, 
“Birdman” ironiza Hollywood

Urach relata internação 
em clínica psiquiátrica 
e ataca Bispo Macedo


