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As pessoas negras foram as que mais morreram de covid-19 em Goiás. Levantamento com base em dados desta segunda-feira (27/9) 
da plataforma do Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) para monitoramento do avanço da doença no Estado, mostra que cerca de 
56% dos 23.365 óbitos registrados até agora pelo vírus foram de pessoas pretas e pardas - agrupadas como negras pelo IBGE.
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Pessoas negras representam maior taxa
de mortalidade por covid-19 em Goiás 

Bolsonaro: “For-
ças Armadas não 
cumpririam or-
dens absurdas”  p4 p7

Com o retorno do La Niña, OMM 
prevê novas secas e enchentes 
Um fenômeno La Ninã deverá reaparecer ainda em 2021. Com isso, a 
OMM (Organização Meteorológica Mundial) prevê aumento de secas em 
algumas partes do mundo e maior risco de tempestades e enchentes.

p3

Aproximadamente 56 famílias foram despejadas na manhã desta 
segunda-feira (27) de uma invasão no Setor Independência Mansões, 
em Aparecida de Goiânia. No local, vivem cerca de 50 famílias que foram 
retiradas em 18 de setembro, mas retornaram ao espaço. Maísa Pereira 
contou que os agentes da Prefeitura, os Guardas Civis Metropolitanos e os 
Policiais Militares chegaram ao local por volta das 6 horas. 

Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia desocupa área 
sem mandado judicial  p3

p8



DIÁRIO DO ESTADO2 Goiânia, 28 de Setembro de 2021cotidiano 

Prefeitura 
de Goiâ-
nia prevê 
conclusão 
de obras 
do BRT em 
outubro

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

DIÁRIO DO ESTADO

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   

Tiragem: Atende a Lei Estadual nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás
CNPJ: 24.946.442/0001-93

Goiânia continua vaci-
nando a população 
acima de 18 anos 

contra Covid-19, nesta terça-
-feira (28/9), nas 50 salas 
disponíveis para vacinação 
de rotina. Aqueles que ainda 
não tomaram nenhuma dose 
contra a doença podem se di-
rigir às unidades e receber o 
imunizante. O município é o 
primeiro do estado a incorpo-
rar a vacina na rede municipal 
como rotina, que faz parte do 
Plano Nacional de Imunização 
(PNI). Por meio do site da Pre-
feitura, é possível visualizar 
todos os postos que têm fun-
cionamento das 8h às 17h. 

“A aplicação da primeira 
dose da vacina contra Co-
vid-19 em pessoas a partir 
de 18 anos nas salas de va-
cinação de rotina, é mais um 
passo que Goiânia dá para fa-
cilitar o acesso da população 
a essa vacina tão importante. 
Por isso, se você ainda não 
se vacinou e tem um posto 
próximo a você, não deixe de 
ir”, completa o secretário de 
Saúde, Durval Pedroso. 

Para os grupos específicos 
que vão tomar a terceira dose, 
como os idosos a partir de 70 
anos que receberam a segun-
da dose até o dia 28 de março 
e os imunossuprimidos com 

50 anos ou mais que tiveram 
mais de 28 dias de intervalo 
da segunda dose, podem se 
dirigir especificamente para 
um dos nove postos na mo-
dalidade pedestre ou o drive 
thru no Shopping Passeio das 
Águas, sem agendamento. 

Adolescentes de 12 a 14 
anos com comorbidades, 
deficiência permanente, 
gestantes e puérperas, além 
dos que têm entre 15 e 17 
anos, podem comparecer 
em qualquer um dos oitos 
pontos exclusivos para eles, 

porém, devem agendar com 
antecedência no site ou 
aplicativo da Prefeitura.  

Aqueles que necessitem 
receber a segunda dose e 
estão com data no cartão 
agendada para o dia 28 de 
setembro, além dos atrasa-

dos para as vacinas Pfizer, 
Coronavac e Astrazenca, de-
verão se dirigir a qualquer 
um dos 15 postos disponí-
veis. Existe ainda a possibili-
dade de utilizar o drive thru 
para aqueles que receberam 
a Pfizer, especificamente. 

Reprodução

O primeiro trecho do 
BRT Norte-Sul de Goiânia 
que abrange o Terminal 
Recanto do Bosque até o 
Terminal que fica na Ro-
doviária será entregue no 
dia 24 de outubro, garan-
te o secretário de Infra-
estrutura da Prefeitura, 
Fausto Sarmento.

“Estamos trabalhando 
firme para entregar a pri-
meira etapa que vai ser 
desde o Terminal Recanto 
do Bosque até o Terminal 
da Rodoviária e vamos en-
tregar de forma isolada e 
independente o Terminal 
Isidoria. Vamos entregar 
agora dia 24 de outubro. 
Ele garante que até o fim 
do ano, a tendência é 
entregar a obra do BRT 
Goiânia completa. “Até 
o final de dezembro es-
peramos entregar todo o 
trecho. Desde o Terminal 
Recanto do Bosque até o 
Terminal Isidória”, pontua 
destacando que falta a 
liberação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan).

“Nós estamos falando 
de quatro estações na Pra-
ça Cívica elas têm de ser li-
beradas porque ali é uma 
localidade que é tombada 
pelo Patrimônio Histórico. 
Precisa de liberação do 
Iphan”, explica, garantin-
do que o trecho já pode-
rá receber a operação do 
transporte público.

“Vamos entregar o sis-
tema liberado para opera-
ção. Nós estamos fazendo 
todas as calçadas acessíveis 
ao longo do trecho. São 
mais de 16km, cerca de 
33km de calçadas acessí-
veis para Goiânia que com-
põe os dois lados do Eixo 
Norte-Sul”, garantindo um 
sistema pronto para que o 
passageiro use o transporte 
ao longo do BRT Goiânia.

A primeira parte da en-
trega do BRT Goiânia acon-
tece seis anos após o seu ini-
cío em junho de 2015. De lá 
para cá, foram gastos quase 
R$ 55 milhões em torno das 
obras que visam atender os 
passageiros do transporte 
coletivo na região metropo-
litana de Goiânia.

Goiânia insere vacina da Covid 
na rotina dos postos de saúde

Aproximadamente 30 
famílias foram despejadas 
na manhã desta segunda-
-feira (27) de uma invasão 
no Setor Independência 
Mansões, em Aparecida de 
Goiânia, na região metropo-
litana. No local, vivem cerca 
de 50 famílias que foram re-
tiradas em 18 de setembro, 
mas retornaram ao espaço.

À reportagem da CBN 
Goiânia, a moradora da in-
vasão Maísa Pereira contou 
que os agentes da Prefeitura, 
os Guardas Civis Metropoli-
tanos e os Policiais Militares 
chegaram ao local por volta 
das 6 horas. Segundo Maísa, 
não havia mandado judicial 
e os guardas civis metropo-
litanos teriam agido com 
violência. Ela relatou que os 
GCMs foram derrubando 

tudo e teriam batido em mu-
lheres e crianças.

Em nota, a Procuradoria 
Geral do Município de Apa-
recida e a secretaria mu-
nicipal de Planejamento e 

Regulação Urbana informa-
ram que “evitaram, pela se-
gunda vez neste mês, a ocu-
pação de uma área - parte 
pública e parte particular 
- entre os bairros Riviera e 

Independência Mansões.”
Segundo a nota, parte da 

área pública compõe o zone-
amento da Área de Preser-
vação Ambiental Serra das 
Areias sendo então proibida 

edificações no local. De acor-
do com a Secretaria de Pla-
nejamento no momento da 
ação realizada nesta manhã 
haviam apenas estacas deter-
minando a divisão das áreas 
e algumas barracas de lona, 
não havendo nenhum mora-
dor no local. Porém a repor-
tagem da CBN esteve no local 
e conversou com pessoas que 
participam da invasão.

Em relação às agressões, 
a Secretaria Municipal de 
Segurança Pública infor-
mou que “a ação ocorreu 
pacificamente, sem agres-
sões ou truculência da 
parte dos GCMs e demais 
agentes que participaram 
da ação no local. Mas res-
salta que a corregedoria da 
Guarda irá averiguar a de-
núncia dos invasores.”

Prefeitura de Aparecida de Goiânia desocupa área sem mandado 
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“Eu preciso que 
você mande as 
crianças pra esco-

la. Eu preciso que você confie 
na escola. A escola está segu-
ra”, afirmou a secretária de 
Estado da Educação de Goi-
ás, Fátima Gavioli, ao pedir 
aos pais que façam com que 
todos os estudantes da rede 
pública estadual retomem a 
vida escolar em sua escola. 
Segundo a secretária, todos 
os cuidados e providências 
foram tomados e as escolas 
estaduais estão funcionando 
seguindo rigorosamente os 
protocolos de biosseguran-
ça para o enfrentamento da 
pandemia de coronavírus.

Ainda, de acordo com a 
secretária da Educação, as 
escolas públicas estaduais 
receberam obras de reforma 
e ampliação, equipamentos, 
novos utensílios e investi-
mentos que permitirão mais 
conforto e melhores condi-
ções para os alunos, profes-
sores e servidores. “O Gover-
no de Goiás está mudando a 
cara da Educação estadual”, 
destacou Fátima Gavioli, em 
seu pronunciamento neste 

sábado (25), durante a 9ª edi-
ção do projeto Alego Ativa, 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás (Alego), rea-
lizada em Goianira, na região 
metropolitana de Goiânia.

A programação da Alego 
Ativa incluiu, além de serviços, 
aulas de Matemática e de Lín-
gua Portuguesa para pessoas 
da comunidade que vão fazer 
as provas do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem).

PARA OS ESTUDANTES
“Os estudantes da rede 

pública estadual, agora, che-
gam à escola e recebem o 
uniforme, o calçado, o mate-
rial escolar, a mochila, o es-
tojo, a agenda de estudos. E 
isso custa muito caro, se for 
para o pai ou a mãe comprar 
tudo de que o filho precisa 

pra ir à escola”, declarou a 
secretária da Educação.

De acordo com Fátima Ga-
violi, nessas ações em que o 
Estado fornece o vestuário e 
materiais escolares aos estu-
dantes, o Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 
alcança também demandas 
econômico-sociais e de eixos 
como a inclusão e a equidade. 

Os investimentos feitos em 
benefício dos alunos da rede 
estadual somam R$ 53 mi-
lhões, sendo uniformes (R$ 25 
milhões), tênis esportivos (R$ 
13 milhões) e materiais esco-
lares (R$ 15 milhões).

Outro programa lembra-
do pela secretária é a en-
trega de computadores tipo 
Chromebook para todos os 
60 mil estudantes da 3ª sé-

rie do Ensino Médio da rede 
púbica estadual. Os inves-
timentos são de R$ 144 mi-
lhões e o objetivo é dar con-
dições de conectividade aos 
alunos que estão finalizando 
o Ensino Médio e se prepa-
rando para o Enem.

PROFISSIONAIS
Durante o evento, a secre-

tária destacou o trabalho dos 
professores, servidores e ges-
tores das escolas estaduais e 
o reconhecimento do governo 
estadual aos profissionais da 
Educação. Falando em serie-
dade, transparência e eco-
nomicidade na aplicação dos 
recursos públicos, Fátima Ga-
violi anunciou um novo bônus 
a ser pago aos profissionais 
da Educação no mês de de-
zembro. “O governo assinou, 
a Assembleia Legislativa apro-
vou, e o governador Ronaldo 
Caiado já me autorizou a pa-
gar o bônus em dezembro de 
novo”, celebrou a secretária, 
lembrando a ajuda de custo 
destinada aos trabalhadores 
da Educação com investimen-
tos de R$ 92,1 milhões paga 
no final do ano passado.

As pessoas negras foram 
as que mais morreram de 
covid-19 em Goiás. Levanta-
mento com base em dados 
desta segunda-feira (27/9) 
da plataforma do Secretaria 
Estadual de Saúde (SES-GO) 
para monitoramento do 
avanço da doença no Esta-
do, mostra que cerca de 56% 
dos 23.365 óbitos registrados 
até agora pelo vírus foram 
de pessoas pretas e pardas - 

agrupadas como negras pelo 
Instituto de Geografia Brasi-
leira e Estatística (IBGE).

O Boletim Epidemiológi-
co divulgado pela SES-GO na 
segunda semana de setem-
bro aponta que pouco mais 
de metade dos casos foram 
confirmados em pessoas dos 
grupos raciais citados. No en-
tanto, em uma lógica propor-
cional, a taxa de mortes entre 
pretos ou pardos foi superior 

aos óbitos entre brancos - ne-
gros representam cerca de 
50,8% dos casos confirmados 
(436.582) e 56% dos mortos 
(13.104); brancos, cerca de 
20% dos casos (178.354) e 
22% das mortes (5.224).

Para o epidemiologista 
Pedro Curi Hallal, a pande-
mia do novo coronavírus ex-
plicita “desigualdades gigan-
tes”. Segundo o pesquisador, 
fatores sociais e culturais são 

as principais causas para um 
avanço mais letal da covid-19 
entre pessoas pretas ou par-
das. “Pessoas negras são, de 
maneira geral, mais pobres, 
moram em casas menores, 
com mais moradores por m² 
e precisam se expor mais”.

De acordo com o Cen-
so Demográfico de 2010 do 
IBGE, a população preta ou 
parda representa cerca de 
56% dos habitantes de Goiás. 

Enquanto isso, os brancos são 
41,4%. No boletim informa-
tivo “Desigualdades Sociais 
por Raça ou Cor no Brasil”, de 
2019, o Instituto destaca a di-
ferença, no Centro-Oeste, na 
presença de pessoas negras 
e brancas no trabalho infor-
mal. Pretos e pardos ocupam 
cerca de 40% dos postos in-
formais, enquanto brancos, 
37%. Além disso, no Brasil os 
negros são os mais afetados 

pela desocupação: 64,2%.
O próprio IBGE conclui, no 

boletim informativo, que “a 
população de cor ou raça preta 
ou parda possui severas des-
vantagens em relação à bran-
ca, no que tange as dimensões 
contempladas pelos indicado-
res apresentados - mercado 
de trabalho, distribuição de 
rendimento e condições de 
moradia, educação, violência 
e representação política”.

Reprodução

Pessoas negras representam maioria dos mortos por covid em Goiás

Educação conclama estudantes 
a retornarem às aulas presenciais
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Com o governo bom-
bardeado por de-
núncias de irregu-

laridades, envolvendo, 
principalmente, as compras 
de vacinas contra a covid-19, 
o presidente Jair Bolsonaro 
admitiu nesta segunda-feira, 
27, que a corrupção não aca-
bou em seu governo. “Eli-
minou-se a corrupção? Ob-
viamente que não. Podem 
acontecer problemas em 
alguns ministérios? Podem, 
mas não será da vontade 
nossa”, afirmou o presidente 
durante evento da Caixa Eco-
nômica Federal que marca 
o início das celebrações dos 
mil dias de mandato.

A declaração destoa do 
que afirmou o próprio Bol-
sonaro na abertura da 76ª 
Assembleia-Geral das Nações 
Unidas (ONU), na última terça-
-feira. Na ocasião, em discurso 
acompanhado por líderes 
mundiais, o chefe do Executi-
vo chegou a dizer que o Brasil 
estava há dois anos e oito me-
ses “sem qualquer caso con-
creto de corrupção” - o que, 
aliás, o Estadão demonstrou 
estar entre várias mentiras e 
alegações falsas do presidente 
na fala em Nova York.

“Nós vamos buscar ma-
neiras de, obviamente, apu-

rar o caso (de corrupção) e 
tomar providências cabíveis 
com outros poderes sobre 
aquele possível ato irregu-
lar. Mas diminuiu muito a 
corrupção no Brasil, muito”, 
declarou Bolsonaro nesta 
segunda-feira.

Há ao menos dois casos 
de suspeita de corrupção 
em investigação no governo 
federal. Em maio, a PF cum-
priu mandados de busca e 

apreensão que envolveram 
o então ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, o 
presidente do Ibama, Eduar-
do Fortunato Bim, e a cúpula 
do órgão ambiental por sus-
peitas de corrupção e favo-
recimento no contrabando 
de produtos ambientais. A 
suspeita é que os agentes 
públicos atuaram de forma a 
fragilizar a fiscalização e para 
permitir contrabando de ma-

deira extraída de forma ilegal.
O Ministério Público Fe-

deral e a PF também investi-
gam suspeitas de corrupção 
no contrato do Ministério da 
Saúde para comprar a vacina 
indiana Covaxin, com inter-
mediação da empresa Precisa 
Medicamentos. O País pagaria 
US$ 1,6 bilhão por 20 milhões 
de doses – US$ 15 por unida-
de, o maior valor entre todas 
as vacinas. A Covaxin nem se-

quer tem autorização da Anvi-
sa para aplicação. O contrato 
foi suspenso pelo próprio go-
verno após a revelação das 
suspeitas de corrupção.

A PF abriu inquérito em ju-
lho para saber se o presidente 
cometeu prevaricação - quan-
do um agente público deixa de 
cumprir com suas obrigações 
- após ser informado de sus-
peitas envolvendo o contrato 
pelo deputado Luis Miranda 

(DEM-DF) e seu irmão, Luis 
Ricardo, funcionário do Minis-
tério da Saúde. Na ocasião, se-
gundo o parlamentar, o presi-
dente disse que iria pedir uma 
investigação sobre o caso, mas 
não levou a denúncia aos ór-
gãos de investigação.

“As pressões no passado 
eram enormes, em gover-
nos anteriores. Hoje existem 
(pressões)? Existem, mas 
bem menores”, acrescentou, 
dizendo, ainda, em tom posi-
tivo, que há hoje um minis-
tério “cada vez mais casando 
com o Legislativo”. O presi-
dente não esclareceu, con-
tudo, a qual pasta se referia 
e também ignorou as dificul-
dades do Executivo na arti-
culação com o Congresso.

A bandeira do combate à 
corrupção foi um dos pilares 
da campanha do atual presi-
dente nas eleições de 2018. 
Em seu primeiro discurso 
na ONU após ser eleito, em 
2019, Bolsonaro chegou a ci-
tar que a presença do ex-juiz 
da Lava Jato Sérgio Moro, seu 
então ministro da Justiça, era 
a garantia de que seu gover-
no priorizaria o tema. Moro, 
porém, foi demitido e acu-
sou o presidente de tentar 
influenciar na Polícia Federal 
para favorecer seus filhos.

Divulgação

Jair Bolsonaro: “Forças Armadas não 
cumpririam ordens absurdas minhas”

A Operação Maria da Pe-
nha, foi uma operação re-
alizada em conjunta entre 
estados e Distrito Federal, 
teve como objetivo reforçar 
o atendimento às mulheres, 
possibilitando acesso facili-
tado aos casos de urgência 
e intensificando o acom-
panhamento de mulheres 
assistidas pelos programas 
de prevenção à violência 

doméstica e familiar. Entre 
o dia 20 de Agosto até 20 de 
Setembro, a operação coor-
denada pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
atendeu mais de 127 mil mu-
lheres em todo Brasil e pren-
deu mais de 14 mil pessoas 
por violência doméstica.

Os dados foram divulgados 
em uma coletiva na última sex-
ta-feira (24), em Brasília, pelo 

ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Anderson Torres.

“A operação teve o en-
gajamento de diferentes 
instituições para qualificar 
o atendimento às vítimas, 
reforçar o cumprimento de 
medidas protetivas e cons-
cientizar a população sobre 
a importância de denunciar 
as agressões. Os resultados 
mostram a importância de 

um olhar integrado para 
coibir casos de violência 
contra a mulher e prevenir a 
ocorrência de feminicídios”, 
comenta o ministro.

Ainda segundo o relatório 
do ministério, além dos nú-
meros acima, também foram 
realizadas cerca de 35 mil 
diligências policiais, instaura-
das quase 37 mil inquéritos e 
349 apoios foram prestados a 

oficiais de justiça para intima-
ção de medidas protetivas.

Para Damares Alves, mi-
nistra da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos, é 
muito importante a realiza-
ção de operações como essa, 
para ajudar no combate a 
violência contra a mulher.

“A operação teve o en-
gajamento de diferentes 
instituições para qualificar 

o atendimento às vítimas, 
reforçar o cumprimento de 
medidas protetivas e cons-
cientizar a população sobre 
a importância de denunciar 
as agressões. Os resultados 
mostram a importância de 
um olhar integrado para coi-
bir casos de violência contra 
a mulher e prevenir a ocor-
rência de feminicídios”, co-
menta o ministro.

Operação Maria da Penha: 14 mil pessoas são presas em todo Brasil



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 dyna-
mi800,00 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

FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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

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

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

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
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

-------------------------------
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 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
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
-------------------------------
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. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR 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

-------------------------------
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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Um fenômeno La Ninã 
de intensidade fraca 
deverá reaparecer 

ainda em 2021, pelo segun-
do ano consecutivo. Com 
isso, a OMM (Organização 
Meteorológica Mundial) 
prevê aumento de secas em 
algumas partes do mundo e 
maior risco de tempestades 
e enchentes em outras áreas. 

O órgão divulgou  em 
Genebra, um relatório 
sobre o La Ninã, que tem a 
tendência de amenizar as 
temperaturas na superfície 
do Oceano Pacífico Central 
e Oriental. Mas, ainda assim, 
a agência prevê que as tem-
peraturas entre setembro e 
novembro serão acima da 
média, especialmente no 
Hemisfério Norte. 

Com a chegada do La 
Niña, a circulação atmosféri-
ca muda, influenciando ven-
tos, pressão do ar e chuvas. 
Geralmente, os impactos no 
clima são os opostos do El 
Niño, que causa temperatu-
ras mais quentes.

A OMM destaca que há 
40% de chances de o La Niña 
ocorrer entre setembro e no-
vembro, com chances iguais 
de reaparecer entre outubro 
e dezembro. O fenômeno vai 
influenciar as temperaturas 

do ar entre setembro e no-
vembro, que deverão ser 
mais altas que a média no 
leste da América do Norte, 
no norte da Ásia e no Ártico, 

e também no leste da África 
e no Sul da América do Sul.  

A entidade prevê chuvas 
associadas ao La Niña, que 
deverão ser menores do que 

o normal em muitas regiões 
da América do Sul e também 
na maior parte do Medi-
terrâneo, Península Árabe 
e Ásia central.  Segundo a 

OMM, um clima mais seco 
é esperado até dezembro 
na África, especialmente em 
países como Burundi, Quê-
nia, Ruanda e Tanzânia.  

O secretário-geral da 
OMM Petteri Taalas decla-
rou que “a mudança climá-
tica influenciada pelas ações 
humanas aumentam os im-
pactos de eventos naturais 
como o La Niña, com calor 
mais forte e secas.” 

Taalas explica ainda que 
os riscos de incêndios au-
mentam, enquanto muitas 
regiões acabam enfrentan-
do recordes de chuvas e de 
enchentes. Segundo ele, isso 
foi visto em várias áreas nos 
últimos meses, com “efeitos 
trágicos”. “A mudança climá-
tica está aumentando a fre-
quência e a intensidade dos 
desastres”, disse ele. 

De acordo com o chefe da 
OMM, a instalação de siste-
mas de alerta sobre o clima e 
melhor gerenciamento do ris-
co de desastres estão salvando 
vidas. Mas os impactos sócio-
-econômicos e humanitários 
têm piorado a insegurança 
alimentar e causado mais des-
locamento de pessoas. 

O secretário-geral da Or-
ganização Meteorológica 
Mundial participa esta quin-
ta-feira do Evento Humanitá-
rio de Alto Nível da ONU so-
bre Ação Antecipatória, que 
busca ampliar a ação coletiva 
sobre crises ligadas ao clima. 

UNICEF/Arimacs Wilander

Com o retorno do La Niña, OMM prevê 
novas secas e enchentes ainda em 2021
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
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

-------------------------------
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 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
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
-------------------------------
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. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR 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

-------------------------------
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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Reprodução

Reprodução

“A lua me traiu… acre-
ditei que era pra valer….”. 
Pois é, caímos no conto e 
formos todos traídos pela 
ideia de que Joelma e o 
suposto agrogato Ewerton 
Martin formavam um ca-
sal… mas realmente tudo 
não passou de uma criativa 
e eficaz ação para promover 
– e muito! – a nova música 
da cantora paraense, “Sim”. 
O bonitão, que não é fa-
zendeiro, tem namorada e 
mostrou a dona do seu co-
ração nas redes sociais, no 
domingo, 26 de setembro.

“Só pra constar nos re-
gistros por aí, que o meu 
amor é seu!”, escreveu ele, 
marcando a amada.  

Na imagem postada por 
Ewerton, a amada aparece 
no colo dele, em meio a uma 

plantação. Ele ainda incluiu 
a hastag “amor meu”.

A canção, que sugere o 
casamento entre eles, com 
direito a beijos e overdose 
de romantismo, teve um 
clipe cercado de mistérios 
antes do lançamento. Tan-
to Joelma quando Ewerton, 
que na verdade é um ator e 
modelo, postaram imagens 
apaixonantes em suas re-
des sociais, dando a enten-
der que estavam juntos.

Vale destacar que Jo-
elma já havia admitido 
que o beijo foi técnico e 
que o modelo foi contra-
tado para o clipe, mas uta 
gente achou que ela que-
ria apenas despistar. A 
cantora, inclusive, curtiu 
a postagem de Ewerton 
com a namorada.

Nova York, 1962. Tony 
Vallelonga (Viggo 
Mortensen, “Capi-

tão Fantástico”) trabalha 
como segurança na famosa 
boate Copacabana, a mesma 
da canção de Barry Manilow 
e do lendário plano-sequên-
cia de “Os Bons Companhei-
ros”. A herança italiana do en-
crenqueiro Tony se percebe 
no sotaque, no jeitão de falar 
e na família estendida por 
pessoas que entram e saem 
da casa em que mora com 
sua esposa Dolores (Linda 
Cardellini, “Um Pequeno Fa-
vor”). Seus amigos o chamam 
de Tony “Lábia” (em tradução 
livre do inglês “Lip”) pela ma-
neira que ele consegue o que 
quer na conversa. Mas quan-
do precisa, ele não hesita em 
usar a força necessária para 
resolver conflitos. O bom de 
boca e violento nos punhos é 
protagonista de “Green Book 
– O Guia” dividindo a tela 
com o brilhante Mahershala 
Ali (“Moonlight”) como o pia-
nista Dr. Don Shirley.

O multitalentoso Shirley 
se intitula “doutor” pelos 
diplomas que conseguiu 
e não duvida nem por um 
momento de sua genialida-

de musical. Prestes a entrar 
em turnê nacional com o 
“Don Shirley Trio”, o fino e 
disciplinado artista preci-
sa de alguém que o leve de 
carro do norte aos estados 
do sul, sabendo que as leis 
e hábitos preconceituosos 
sulistas significam alto risco 
para negros como o doutor 
poliglota. Com o fechamento 
temporário do Copacabana, 
oportunidade e necessidade 
fazem com que Tony se apre-
sente para o cargo de mo-
torista conseguido pela sua 
conhecida “habilidade inata 
para lidar com problemas”. 

“Green Book – O Guia” se 
torna então um road movie 
à la “Conduzindo Miss Daisy” 
às avessas, já que o bruta-
montes também tem seu 
punhado de atitudes racistas 
e insensíveis. A propósito, 
o “livro verde” do título era 
como se conhecia um guia de 
viagem para negros em tem-
pos de segregação e violência 
velada nos Estados Unidos.

Apesar de definidos ini-
cialmente como opostos, 
Tony “Lip” e o Dr. Don Shirley 
compartilham um senso for-
te de integridade que tam-
bém se prova como ponto 

fraco de ambos, pois não 
ajuda a afastar os proble-
mas do caminho da dupla. 
Após os esperados testes e 
provações, o arco de ambos 
se fecha convenientemente 
conforme prometido pelas 
preparações do primeiro 
ato, mas a previsibilidade 
não significa que a jornada 
não seja satisfatória, profun-
da e emocionante. “Green 
Book – O Guia” entrega uma 
forte mensagem por ótimas 
atuações e uma divertida 
história desviando de polê-
micas e equilibrando humor 
e drama com excelência.

Green Book - O Guia: humor 
e drama em ótimo equilíbrio

“Noivo” de Joelma é 
modelo e tem namorada


