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O Brasil segue 100% e está classificado para a semifinal do Mundial de Futsal. A Seleção Canarinha venceu o Marrocos por 1 a 0, com gol ano-
tado por Rodrigo Araújo e fará o clássico diante da Argentina. A Seleção Brasileira tomou conta da maior parte das ações na primeira etapa, 
dominando o ataque e sem perigo defensivo diante do Marrocos que não conseguia chegar com consistência próximo a área de Guitta.

DIÁRIO DO ESTADO
Mundial de Futsal: Brasil vence o 
Marrocos e avança às semifinais

Comurg estu-
da transfor-
mar lixo em 
energia  p2 p7

Mudanças climáticas intensifi-
cam crise na fronteira dos EUA
Por conta da turbulência política após o assassinato do presidente do 
país, um terremoto de magnitude 7,2 que matou mais de mil pessoas e 
uma tempestade tropical, os haitianos estão fugindo de seu país.

p4

Desde o início do mês de setembro, o Programa Mães de Goiás entregou mais 
de 10 mil cartões a mulheres em situação de vulnerabilidade social, em todo 
o Estado. A iniciativa já promoveu a entrega de benefícios em mais de 30 mu-
nicípios. Até o final do mês, cerca de 12 mil mães, com filhos de zero a 6 anos, 
serão contempladas com renda extra mensal de R$ 250, em 40 cidades.

Programa Mães de 
Goiás beneficia mais de 
10 mil mulheres  p2

p8
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O reaproveitamento 
dos resíduos sólidos 
dispostos atualmen-

te no Aterro Sanitário pela 
Companhia de Urbanização 
de Goiânia (Comurg) está 
sob análise na empresa. A 
viabilidade de projetos para 
obtenção de biogás ou ener-
gia elétrica a partir do uso 
do material orgânico é estu-
dada e deve ser entregue ao 
prefeito Rogério Cruz (Repu-
blicanos) até o fim do ano, 
de acordo com o presidente 
da estatal, Alex Gama.

O presidente da Comurg 
afirma que hoje 60% dos 
resíduos sólidos urbanos 
da capital são de materiais 
orgânicos, que é o utilizado 
para a produção de biogás 
ou energia ou mesmo fer-
tilizantes. Outros 30% são 
de materiais recicláveis, 
nos quais o projeto analisa-
do contempla na forma de 
uma triagem mais efetiva 
e oferta para indústrias de 
reúso destes produtos, que 
seriam montadas no Arran-
jo Produtivo Local (APL) a 
ser criado no entorno do 
Aterro, localizado na Re-
gião Noroeste de Goiânia. 
Os 10% restantes do total 
coletado são rejeitos.

Segundo Gama, historica-
mente, não há qualquer pro-
jeto para o reaproveitamento 
do lixo na capital goiana e 
que ele tem recebido diver-
sas empresas, até mesmo 
internacionais, propondo 
negócios com o uso do mate-

rial. O projeto que vem sendo 
analisado pela Comurg pre-
tende reaproveitar até mes-
mo estes rejeitos, a partir de 
uma parceria com universi-
dades que possuem cursos 
de Engenharia Química, onde 
haveria estudo sobre este 
material e o que poderia ser 
feito com ele. Gama conside-
ra que a principal questão a 
ser desenvolvida pelo projeto 
é o que fazer com o material 
orgânico e aponta três possi-
bilidades: compostagem, bio-
gás e energia elétrica.

“A gente precisa fazer um 
estudo detalhado para saber 
qual a viabilidade de cada 
negócio. Queremos saber 
quanto vai se destinar para 

qual fim, quanto é viável 
para transformar em bio-
gás, quanto em energia ou 
se tudo em um só produto.” 
Atualmente, a Comurg já rea-
liza a compostagem de parte 
do material orgânico, utili-
zando apenas as galhadas re-
colhidas nas ruas da capital. 
O adubo gerado é utilizado 
pela própria administração 
pública, como nos viveiros e 
praças do município, mas a 
produção ainda é pequena. 

PROJETO PARA 5 ANOS
O reaproveitamento do 

lixo disposto no Aterro Sani-
tário e coletado diariamente 
das residências, comércios e 
ruas de Goiânia está sendo 

estudado pela Comurg para 
ser implantado em até cinco 
anos. O estudo tem o objeti-
vo de viabilizar a companhia 
financeiramente e otimizar 
as práticas da empresa. O 
que se pretende é estabe-
lecer qual produto vai gerar 
maior rendimento financei-
ro e para uso próprio. Se-
gundo o presidente da Co-
murg, Alex Gama, a cidade 
é analisada sob a divisão em 
quatro partes e cada uma 
delas se tenha a produção 
entre 350 e 400 toneladas 
de resíduos sólidos por dia, 
ou seja, um total de cerca 
de 1.300 toneladas diárias.

A intenção inicial é que 
sejam construídas quatro 

usinas para obtenção de 
energia na capital, uma em 
cada regional da Comurg 
que vêm sendo criadas. Os 
estudos sobre as regionais 
se baseiam também na eco-
nomia do transporte dos re-
síduos. A lógica é que, com 
um depósito em cada parte 
da cidade, haveria economia 
de caminhões e combustí-
veis, pois hoje é necessário 
que se faça a coleta dos resí-
duos nos domicílios e depois 
leve o material até o Aterro 
Sanitário, antes de colocar 
o veículo de novo na coleta. 
Apenas nesta mudança na 
logística, Gama aponta que 
será possível economizar R$ 
7 milhões ao ano.

Reprodução

Entre as mudanças 
estabelecidas pelo de-
creto nº 4.018 está a 
liberação de eventos 
sociais e coorporativos 
com até duas mil pesso-
as em locais abertos. Os 
eventos em locais fecha-
dos terão capacidade 
limitada a mil pessoas, 
respeitando a ocupação 
máxima de 50%.  

“Esse é um grande pas-
so para este setor que tan-
to aguardou a retomada. 
Sem dúvidas, é o momen-
to de voltar com seguran-
ça para que não tenhamos 
novas restrições e sim 
afrouxamento até a nor-
malidade”, ressaltou.

O documento também 
libera o funcionamento 
de boates com ocupação 
máxima de 50% da capaci-
dade do ambiente e limi-
te de até 500 pessoas por 
vez. A apresentação de 
música ao vivo em bares 
e restaurantes também 
está autorizada, desde 
que o espaço de apresen-
tação permita o distan-
ciamento de 2,25 m².

“Goiânia recebe visi-
tantes de todo o país e 
este decreto veio para 
dar mais fôlego e fomen-
tar o setor de eventos, 
turismo e lazer.  Goiânia 
é conhecida por suas 
boates e grandes festas. 
Somos uma das cidades 
que é destaque nacio-
nal da música. A volta 
dessas atividades nos 
colocará nesse cenário 
novamente”, considerou 
Valdery Junior.

Já o setor hoteleiro 
terá limite de 80% da 
capacidade de acomoda-
ção; e o serviço de café 
da manhã no restauran-
te deverá ser limitado à 
capacidade máxima de 
acomodação do estabe-
lecimento, obedecida a 
distância mínima de 1,5 
metros entre as pessoas. 
Os parques Mutirama e 
o Zoológico passam a re-
ceber visitantes com a ca-
pacidade de até 50%, no 
decreto anterior o limite 
era de 30%.  

Comurg estuda transformar 
lixo em energia ou biogás

As chuvas da madru-
gada deste domingo, 26, 
aliviaram o calor predomi-
nante na Grande Goiânia e 
cidades do interior. Porém, 
a intensidade gerou alguns 
transtornos: como a falta 
de energia, queda de árvo-
res e prejuízos aos comer-
ciantes do centro.

PREJUÍZO
A forte chuva na ma-

drugada deste domingo, 
26, em diversas regiões 
do Estado, causou prejuí-
zos para comerciantes da 

Feira Hippie. Em imagens 
compartilhadas por meio 
das redes sociais, feiran-
tes registram a queda das 
algumas barracas e bancas 
que tiveram lonas arranca-
das durante a tempestade.

FALTA DE ENERGIA
A falta de energia após 

chuva intensa tornou-se 
comum em Goiás. A Enel 
informou ao POPULAR 
queda no fornecimento 
em vários pontos e que 
trabalha em situação de 
contingência. “A Enel Dis-

tribuição Goiás informa 
que as fortes chuvas com 
ventos e raios nesta ma-
drugada (26) causaram 
graves danos à rede elé-
trica e afetaram o forneci-
mento de energia em algu-
mas regiões de Goiás. As 
cidades mais atingidas são 
Goiânia, Aparecida de Goi-
ás, Palmeiras, Trindade, 
Inhumas e Caturaí. A distri-
buidora reforçou o número 
de equipes em campo para 
restabelecer o serviço in-
tegralmente o mais rápido 
possível. Em razão do gran-

de volume de demandas, a 
distribuidora orienta que 
os clientes registrem falta 
de energia por um dos ca-
nais digitais: aplicativo da 
Enel, site, SMS para o nú-
mero 27949 ou WhatsApp, 
enviando mensagem para 
21 996019608”.

QUEDA DE FIAÇÃO
A Defesa Civil registrou 

queda de fio de alta tensão 
nas proximidades do Zooló-
gico de Goiânia. “A Enel e o 
Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Goiás fizeram 

questão de mencionar que 
equipes seriam direciona-
das para agilizar o atendi-
mento”, informou Cidicley 
Santana, da Defesa Civil.

QUEDA DE ÁRVORE
A Companhia de Ur-

banização do Município 
de Goiânia informou que 
anotou seis quedas de ár-
vores em Goiânia: Cidade 
Jardim; Parque Amazônia; 
Leste Vila Nova; Vila João 
Vaz; Jardim Atlântico e 
Avenida T-05, em frente 
ao Pão de Açúcar.

Goiânia: chuva causam quedas de árvores e falta de energia
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O governo de Goiás com-
pletou a marca de mais 
de 40 mil cestas bási-

cas entregues desde o início da 
quarta etapa da Campanha de 
Combate à Propagação do Co-
ronavírus, há uma semana. O 
lançamento ocorreu na Conab, 
com a presença do governador 
Ronaldo Caiado e de prefeitos 
goianos. Apenas nos primeiros 
dias da distribuição, quase 90 
municípios em todo o Estado 
já foram beneficiados. O cro-
nograma segue nas próximas 
semanas até a finalização da 
entrega das 250 mil cestas bási-
cas disponíveis para esta etapa.

Os kits de alimentos são ad-
quiridos pela Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento So-
cial (Seds) e distribuídos pela 
OVG na Capital e em Apareci-
da de Goiânia. Nos demais mu-
nicípios, o governo de Goiás e 
as prefeituras firmam parceria 
para garantir a destinação das 
cestas em todas as cidades do 
Estado. A OVG distribui aos 
municípios na sede da Conab 
e as prefeituras repassam os 
donativos às famílias.

Com a quarta etapa, Goi-
ás destina mais de 1 milhão 
de cestas básicas, desde o 
início da pandemia de Co-
vid-19, a todos os 246 muni-

cípios, além de assentamen-
tos rurais, acampamentos e 
comunidades quilombolas. 
Esse é o maior número de 
donativos adquiridos com re-
cursos próprios por um Esta-
do brasileiro neste período.

O governo de Goiás já 
investiu, desde março de 
2020, aproximadamente R$ 
90 milhões na segurança 
alimentar das famílias goia-
nas. Desses, mais de R$ 70 

milhões foram para a com-
pra das cestas básicas, sen-
do que R$ 28 milhões foram 
repassados diretamente aos 
municípios para investimen-
to em assistência social, 
com utilização em despe-
sas emergenciais geradas 
pela pandemia, o que inclui 
aquisição de cestas básicas e 
ações de proteção social.

“Tem sido uma preocupa-
ção do nosso governo cuidar 

das pessoas mais vulneráveis 
e buscar alternativas para in-
cluir as famílias no sistema 
produtivo, para que amanhã 
elas possam ser autossufi-
cientes, gerar renda e ser ca-
pazes de se sustentar. Peço 
que os municípios distribu-
am a cesta básica para levar 
alegria à mesa das pessoas”, 
afirmou o governador Ronal-
do Caiado durante o evento 
de lançamento da nova eta-

pa, no dia 17 de setembro.

INVESTIMENTO
O governo de Goiás rea-

liza investimentos da ordem 
de R$ 1,1 bilhão em progra-
mas sociais nos 246 municí-
pios do Estado. Entre proje-
tos e entregas realizados, já 
foram mais de R$ 364 mi-
lhões, que ganham reforço 
de R$ 830 milhões para no-
vas iniciativas, como reforma 

e construção de casas sem 
custo ou parcela de financia-
mento para os moradores.

Além das mais de 1 milhão 
de cestas, o trabalho garante 
segurança alimentar para 
530 mil estudantes, 100 mil 
famílias contempladas pelo 
programa Mães de Goiás, dis-
tribuição de 130 mil coberto-
res, 10 mil bolsas concedidas 
pelo Universitário do Bem 
(ProBem) e 5 mil vagas para 
o Aprendiz do Futuro.

Ainda foram disponibi-
lizados R$ 20 milhões pelo 
Crédito Social, programa que 
promove a inclusão social de 
famílias em vulnerabilidade, 
por meio de mecanismos 
de suporte financeiro e pro-
fissionalizante, voltados ao 
empreendedorismo. A ação 
faz parte do Goiás Social.

Também foram doados 
à Campanha de Combate 
à Propagação do Coronaví-
rus 700 mil frascos de álcool 
70% e mais de um 1,6 mi-
lhão (1.635.658 unidades) de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), como más-
caras de tecido ou descartá-
vel, capotes, aventais, luvas, 
macacões, protetores faciais, 
óculos de proteção, propés, 
toucas e visores de proteção.

Desde o início do mês de 
setembro, o Programa Mães 
de Goiás entregou mais de 
10 mil cartões a mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
social, em todo o Estado. Par-
ceria entre a Secretaria de De-
senvolvimento Social (SEDS) e 
o Gabinete de Políticas Sociais 
(GPS), a iniciativa já promoveu 
a entrega de benefícios em 
mais de 30 municípios. Até o 
final do mês, cerca de 12 mil 
mães, com filhos de zero a 6 

anos, serão contempladas 
com renda extra mensal de R$ 
250, em 40 cidades.

Ao finalizar as entregas 
desta semana na cidade de 
Aruanã, no Noroeste do Esta-
do, a presidente de honra da 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) e coordena-
dora do GPS, primeira-dama 
Gracinha Caiado, reforçou 
o compromisso do gover-
nador Ronaldo Caiado em 
levar mais dignidade à par-

cela da população que mais 
precisa do poder público. 
“Sabemos que o governo não 
pode tudo, mas pode mui-
to. E a cada dia chegamos a 
mais pessoas, em todas as 
cidades, em todos os lugares, 
porque essa é a maior missão 
do Goiás Social: chegar a to-
dos os goianos e goianas que 
mais precisam”, destacou.

Em Aruanã, 117 mães fo-
ram contempladas com o novo 
benefício do Governo de Goi-

ás. O Mães de Goiás institui 
auxílio financeiro no valor de 
R$ 250, por mês, e atende-
rá, em todo o Estado, 100 mil 
mães. O investimento total é 
de R$ 219 milhões, viabilizados 
pelo Fundo de Proteção Social 
do Estado de Goiás (Protege 
Goiás). As famílias contempla-
das serão atendidas por meio 
de um calendário progressivo, 
que incluirá todos os benefici-
ários, em até 10 meses.

“Acreditamos que apoiar 

as mães é garantir atenção 
especial para os filhos. Apoiar 
as mães é garantir proteção 
total para as crianças e forta-
lecer a família. Eu sou mãe e 
sei muito bem o que significa 
esse papel e essa responsa-
bilidade de proteger nossa 
família e nossos filhos”, afir-
mou a primeira-dama.

O prefeito de Aruanã, Her-
mano de Carvalho, ressaltou 
que o benefício é entregue já 
com o dinheiro na conta para 

que as mães possam comprar 
alimentos e medicamentos 
para os filhos. “Nós temos 
um governador que tem cre-
dibilidade porque os cartões 
entregues para as mães que 
estão aqui hoje já estão com 
dinheiro na conta. O governa-
dor tem corrido atrás para re-
solver os problemas do Estado 
e tem propiciado aos gestores 
municipais e ao povo de Goiás 
muitos benefícios para melho-
rar a vida da população”, disse.

Reprodução

Programa Mães de Goiás beneficia mais de 10 mil mulheres

Governo de Goiás distribui mais de 
40 mil cestas básicas em uma semana
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A decisão foi comunica-
da pelo secretário-executivo 
da pasta, Rodrigo Moreira 
Cruz, segundo quem o recuo 
se deu após as autoridades 
descartarem a relação causal 
da vacinação com a morte 
de uma adolescente.

O Ministério da Saúde ha-
via divulgado uma portaria 
recomendando a suspensão 
da vacinação de adolescen-
tes sem comorbidades. De 
acordo com a normativa, 
adolescentes só deveriam ser 
vacinados se tivessem algum 
fator de risco para a covid-19, 
como doenças cardíacas, dia-
betes ou imunossupressão.

Na ocasião, o governo ar-
gumentou que a suspensão 
ocorria após a morte de uma 
adolescente que havia sido 
imunizada. Havia suspeitas 
de que a morte dela tivesse 
relação com a vacina, o que 
demandaria uma investiga-
ção sobre o caso. Essa rela-
ção foi a que acabou descar-
tada após análise.

Além disso, o governo disse 
que havia detectado registros 
de adolescentes que teriam 
sido vacinados com imunizan-
tes não autorizados pela Agên-

cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Até o momento, 
a única vacina autorizada para 
a imunização de adolescentes 
é a Comirnaty, fabricada pela 
Pfizer/Biontech.

Nesta quarta-feira, Rodri-

go Cruz disse que a decisão 
de voltar a recomendar a va-
cinação de adolescentes sem 
comorbidades acontece após 
estudos descartarem a liga-
ção entre a morte da jovem 
e a vacina contra a covid-19.

“Os três documentos […] 
mostraram que não há rela-
ção de causa entre a vacina 
e o óbito da adolescente. 
Neste cenário, decidiu-se 
suspender a medida caute-
lar que recomendava a não 

aplicação dessas doses”, afir-
mou o secretário.

“Hoje, foi publicada uma 
nota técnica elaborada pelo 
ministério que avalia todo 
esse cenário e verifica que 
os benefícios da vacinação 

são maiores que os eventu-
ais riscos de efeitos adversos 
da sua aplicação”, disse.

Cruz afirmou ainda que o 
ministério procurou Estados 
e municípios para saber os 
motivos pelos quais os regis-
tros da pasta indicavam que 
adolescentes teriam sido imu-
nizados com doses de vacinas 
não aprovadas pela Anvisa 
para este público. Ele afirmou, 
no entanto, que o total de re-
gistros suspeitos representa 
apenas 0,7% do total de ado-
lescentes vacinados.

O secretário afirmou que 
a nova posição do ministério 
faz parte de uma nota técnica 
da pasta. O recuo do governo 
em relação à vacinação de 
adolescentes sem comorbi-
dades acontece após uma 
série de críticas de governos 
estaduais e de sociedades 
médicas que se manifesta-
ram contra a recomendação 
da semana passada.

Na ocasião, a Anvisa che-
gou a divulgar uma nota afir-
mando que não havia até o 
momento “evidências que 
subsidiem ou demandem al-
terações nas condições apro-
vadas para a vacina”.

Divulgação

Governo Federal volta a recomendar 
a imunização de menores de idade

O Brasil segue 100% e está 
classificado para a semifinal 
do Mundial de Futsal. A Sele-
ção Canarinha venceu o Mar-
rocos por 1 a 0, com gol ano-
tado por Rodrigo Araújo e fará 
o clássico diante da Argentina 
na próxima quarta-feira.

O JOGO
A Seleção Brasileira to-

mou conta da maior parte 
das ações na primeira eta-
pa, dominando o ataque 
e sem perigo defensivo 
diante do Marrocos que 

não conseguia chegar com 
consistência próximo a área 
de Guitta. O Brasil fez onze 
finalizações até chegar o 
gol que abriu o placar. Uma 
cobrança de falta perfeita 
batida pelo capitão Rodri-
go, a bola achou o canto 
do goleiro após uma bela 
bicuda e balançou as redes 
deixado o 1 a 0 no placar.

Um segundo tempo mais 
apreensivo e com o goleiro 
marroquino fazendo uma 
bela etapa qual não sofreu 
gols. Nem mesmo as finali-

zações perigosas de Gadeia, 
Pito e Dieguinho fizeram 
com que passasse pela de-
fesa do Marrocos. No final, 
a seleção africana buscou o 
gol com goleiro-linha, mas 
foram pouco efetivos.

CLÁSSICO NA SEMI
Após a classificação do 

Brasil, Argentina e Rússia 
entraram em quadra para 
decidir quem enfrentaria a 
seleção canarinha. Os Her-
manos abriram o placar ain-
da no primeiro tempo, com 

gol marcado por Cuzzolino. 
No final da segunda etapa, 
os russos deixaram tudo 
igual com Antoshkin. O jogo 
foi para a prorrogação e a 
Rússia teve a chance de virar 
com tiro livre, mas Sarmien-
to defendeu. Nas penalida-
des, vitória de 5 a 4 para a 
Argentina.

Na próxima quarta-feira 
(29), Brasil e Argentina se 
enfrentam pela semifinal do 
Mundial e a partida aconte-
ce na Arena Zalgiris, às 14 
horas (horário de Brasília).

Brasil vence Marrocos e avança para à semifinal do Mundial



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
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

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

LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00

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

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

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
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 tama-
nho 180m², 3 quartos, 1 
suícom 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

-------------------------------
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
-------------------------------
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 ( 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 
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
-------------------------------
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 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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Por conta da turbulência 
política após o assassi-
nato do presidente do 

país, um terremoto de mag-
nitude 7,2 que matou mais 
de mil pessoas e uma tem-
pestade tropical, os haitianos 
estão fugindo de seu país.

Mais de 10 mil migrantes 
do Haiti foram para a fron-
teira dos Estados Unidos em 
Del Rio, Texas, esta semana 
e até 30 mil também podem 
querer viajar para o norte.

Suas experiências são se-
melhantes às de migrantes 
da América Central e do Sul, 
onde a instabilidade política 
e econômica e as mudanças 
climáticas estão ameaçando 
seus meios de subsistência .

“O Haiti é um caso parti-
cular importante, mas está 
conectado a uma história 
mais ampla de expropriação 
dos negros, especialmente 
no Caribe”, disse Keston K. 
Perry, economista político e 
professor assistente de es-
tudos africanos no Williams 
College, à CNN. “Fazer a co-
nexão entre as desigualdades 
existentes que estão ligadas 
ao colonialismo e à escravi-
dão dos povos africanos é im-
portante para entendermos 
como essas comunidades se 
tornaram particularmente 

vulneráveis   e expostas às mu-
danças climáticas.”

A pesquisa mostrou que a 
migração climática se tornará 
cada vez mais intensa à medi-
da que o planeta se aquece e 
as pessoas procuram lugares 
que consideram mais seguros 
e economicamente estáveis.

De acordo com um relató-
rio da ONU em abril, desas-
tres climáticos ligados à mu-

dança climática levaram, em 
média, cerca de 21,5 milhões 
de pessoas em países que já 
lutam com o conflito a se mu-
dar a cada ano, desde 2010. 
Embora os migrantes não 
citem isso como o principal 
motivo para saírem de suas 
casas, um estudo de 2020 
encontrou conexões entre a 
crise climática e seus efeitos 
sobre a segurança, a econo-

mia e a subsistência deles.
“Tomar a decisão de dei-

xar seu próprio país deve ser 
o último recurso”, disse Perry. 
“Esses países são incapazes 
de atender às necessidades, 
recuperação e socorro anu-
almente, quando passam por 
calamidades como desliza-
mentos de terra, inundações 
e furacões que vemos acon-
tecer com mais frequência 

— e, portanto, veremos mais 
formas de migração.”

DESAFIO POLÍTICO
O impacto da mudança 

climática na crise da fronteira 
dos Estados Unidos “não deve 
surpreender ninguém”, disse 
o senador democrata Ben Ray 
Luján, do Novo México.

“A Avaliação da Seguran-
ça Nacional foi clara desde o 

início”, disse Luján. “Os Esta-
dos Unidos e nossos aliados 
precisam levar a sério a crise 
climática em todos os aspec-
tos, ou tudo vai piorar. A ci-
ência é clara, estamos vendo 
isso se desenrolar diante de 
nossos próprios olhos.”

O presidente Joe Biden 
solicitou recentemente uma 
estimativa da inteligência na-
cional norte-americana para 
explorar as implicações de se-
gurança da crise climática, dis-
se um alto funcionário do De-
partamento de Estado à CNN.

O funcionário disse que a 
preocupação com uma crise 
global de refugiados, desenca-
deada por condições climáti-
cas extremas mais frequentes, 
é “realmente o motivo por 
trás” do pedido do relatório.

“O presidente queria ter 
certeza de que temos um 
bom entendimento e uma 
compreensão abrangente 
deste desafio”, disse o funcio-
nário, falando sobre a ligação 
entre mudança climática e mi-
gração. “Vai ser tão grande e 
entendemos isso e queremos 
ter certeza que conseguire-
mos enxergar as ramificações, 
as consequências, os riscos e 
também que tipos de opções 
de política existem que estão 
funcionando bem.”

Reprodução

Mudanças climáticas intensificam 
crise na fronteira dos Estados Unidos
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-------------------------------
ALUGUEL

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

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

-------------------------------
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
-------------------------------
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 tama-
nho 180m², 3 quartos, 1 
suícom 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

-------------------------------
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
-------------------------------
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 ( 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 
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
-------------------------------
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 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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Nego do Borel gravou 
um vídeo no início desta 
noite se manifestando de-
pois de ter sido expulso 
de “A Fazenda 13” (Recor-
dTV). O cantor foi forçado a 
deixar o reality show após 
dormir com Dayane Mello 
quando ela estava bêbada.

O ex-peão alega ser 
alvo de racismo e disse 
que não houve crime. “A 
polícia constatou que não 
teve estupro. Mesmo as-
sim, eu e minha família 
estamos sendo atacados”.

“NÃO TIVE MALDADE”
O cantor também falou 

de Dayane: “Conheci a Day, 
pessoa maravilhosa, gentil, 
simpática. Gostamos um do 

outro, aconteceu o que acon-
teceu e até agora não entendi 
por que estou aqui na minha 
casa. Mas se for pelo fato da 
Dayane ter dormido comigo 
no estado que ela estava, des-
de já eu quero aqui, primeira-
mente, pedir perdão a minha 
mãe, minha avó e minhas 
tias, que são mulheres”.

AMEAÇA DE SUICÍDIO
“Mano, eu vou acabar ti-

rando a minha vida. Eu não 
tô blefando. Eu tô sendo 
tachado como bandido. Pô, 
eu nunca roubei no mato. 
Tem tanta gente fazendo 
tanta maldade por aí. Tô 
querendo saber o que eu 
fiz pra merecer tanto ódio. 
Por que isso, mano?”.

Criar expectativas com 
filmes muito alardea-
dos é algo muito pro-

blemático nos cinemas. Afi-
nal, com um marketing mais 
agressivo, notícias vazadas e 
elencos inesperados, cria-se 
ansiedade ao redor do que 
aquela obra pode nos entre-
gar. É algo que está acontecen-
do agora com o próximo filme 
do Homem-Aranha, quando 
todo o público espera o retor-
no de atores do super-herói. E, 
infelizmente, também é algo 
que aconteceu com A Menina 
que Matou os Pais.

O filme se propõe a ser um 
retrato dos relatos jurídicos 
de Suzane von Richthofen e 
dos irmãos Daniel e Christian 
Cravinhos. Não há, aqui, nada 
de direitos autorais de nenhu-
ma das partes. São roteiros 
escritos inteiramente do que 
está nos autos do processo. E 
ponto final. E assim, em dois 
filmes que mostram a versão 
dos Cravinhos (A Menina...) 
e de Suzane (O Menino que 
Matou Meus Pais), entramos 
no universo desse marcante 
crime que chocou o Brasil lá 
nos anos 2000.

Ambos dirigidos por Mau-
rício Eça (Carrossel) e roteiri-
zados por Raphael Montes e 
Ilana Casoy, os filmes passa-
ram por um périplo: deveriam 
ser lançados nos cinemas, em 
dose dupla. Mas logo caiu a 
estreia por conta da pande-
mia. Ficaram um ano e meio 
engavetados até o lançamen-
to no Amazon Prime Video. 
Nesse tempo todo, havia a 
expectativa de como seria o 
retrato dessa história e como 
Carla Diaz, em foco após o 
BBB21, estaria como Suzane?

A Menina que Matou os 
Pais, assim como seu “filme ir-
mão”, não são chamativos, não 
ousam, não fazem jus ao fato 
de serem os primeiros a arris-
car de fato no chamado cinema 
“true crime” brasileiro. Pelo 
menos o elenco está razoavel-
mente bem. Carla Diaz derrapa 
na interpretação no A Menina 
que Matou os Pais, exagerando 
muito na interpretação como 
Suzane. Leonardo Bittencourt 
e Allan Souza Lima estão mais 
certeiros como os irmãos Cra-
vinhos, sem problemas.

Por fim, fica a sensação que 
o projeto de Eça não arriscou 
como deveria. Pode ser um 
bom passatempo para quem 
se interessa pelo tema. Mas 
não funciona, de maneira algu-
ma, como um filme que brinca 
com nossa percepção. Não fi-
camos, ao final, numa dúvida 
ao estilo Dom Casmurro so-
bre quem é culpado ou não é. 
Apenas assistimos aos dois fil-
mes, como relatos quaisquer, 
e saímos disso impassíveis. 
Pena: poderia (e deveria!) ter 
se arriscado muito mais.

A Menina que Matou os Pais:
filme sobre Suzane Richthofen

 “Vocês vão acabar ti-
rando a minha vida...”


