
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Quinta-feira, 7 de Outubro de 2021  - Ano 12  nº 2824 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Em decisão histórica realizada ontem, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a vacinação ampla de crianças contra a malária. 
A medida deve beneficiar aquelas populações que vivem em regiões com altas taxas de transmissão, assim como a África Subsaariana. A 
decisão foi tomada depois da análise dos resultados de um programa piloto que ainda está em andamento em Gana, Quênia e Malaui.

DIÁRIO DO ESTADO
OMS toma decisão histórica e aprova 
a ampla vacinação contra a malária

Relatório aponta 
300.000 casos de 
pedofilia na Igreja 
Católica Francesa  p7 p3

Com lei de incentivo a cultura 
em Goiânia respira novamente
Goiânia é uma cidade que respira cultura. Em julho deste ano, houve a maior 
flexibilização, desde o início da pandemia, com a reabertura de teatros, cine-
mas, circos e ampliação do número de pessoas permitidas em eventos.
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O partido União Brasil, que nasce da fusão entre DEM e PSL, é a 
“maior ferramenta política instalada no país”. É esta a avaliação 
do governador Ronaldo Caiado. Ele participou da convenção que 
anunciou a criação da nova legenda nesta quarta-feira (6).
das principais forças políticas do Brasil.

União Brasil é ‘maior 
ferramenta política no 
país”, diz Caiado  p3
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Goiânia é uma cidade 
que respira cultura: 
são 17 bibliotecas, 8 

centros culturais, 7 museus, 
8 teatros e 32 parques e bos-
ques espalhados pelo municí-
pio. Em julho deste ano, hou-
ve a maior flexibilização para 
o setor, desde o início da pan-
demia, com a reabertura de 
teatros, cinemas, circos e am-
pliação do número de pessoas 
permitidas em eventos. Na 
tentativa de reaquecer o mer-
cado e incentivar os projetos 
culturais, a Prefeitura de Goiâ-
nia disponibilizou o edital para 
a Lei de Incentivo a Cultura no 
valor de R$ 4.451.780,00 para 
beneficiar a classe artística.

LEI DE INCENTIVO 
O secretário municipal de 

cultura de Goiânia, Zander 
Fábio, falou ao Diário do Esta-
do sobre a construção desse 
edital “foi a primeira vez em 
que a Secretaria de Cultura 
ouviu todas os setoriais. Isso 
não era corriqueiro ou costu-
meiro. Sentamos e conversa-
mos sobre o circo, a dança, o 
teatro, as artes visuais, litera-
tura, música, atividades reli-
giosas e dentre outras”.

Ele conta que a proposta 
era de fazer um apanhado 
amplo e desburocratizado “a 
ideia é de ter aquele artista 
lá da ponta, que muitas vezes 
nem tem acesso a internet, 
presente nesse incentivo”.

O edital pode ser conferido 
aqui. Os artistas interessados 
podem se inscrever e enviar 
a proposta cultural de forma 
online, via SEDEX ou de forma 

presencial na sede da Secult, 
no Parque Atheneu; ou no 
Centro Cultural Estação Cultu-
ra, a Antiga Estação Ferroviá-
ria, no Centro. As inscrições 
estão abertas até o próximo 
dia 17 de outubro.

O montante será dividido 
de acordo com as categorias: 
circo, dança, teatro, artes vi-
suais, audiovisual, literatura, 
música, abrangência cultural 
e manifestações da cultu-
ra popular – Folia de Reis, 
Congada, Catira, Artesanato, 
Capoeira, Cultura Hip Hop 
(B-boy, B-girl, crew, MC, ra-
pper, grafite e DJ), Quadrilha 
Junina, Ações do Carnaval, 
Ações culturais religiosas e 

projetos de artistas iniciantes 
– e 3º Setor de Ação ampla, 
ações formativas e pequenas 
adaptações, direcionados aos 
Centros Culturais.

Através do edital é pos-
sível conferir todas as con-
dições para participação, 
sendo, uma delas, a com-
provação de, no mínimo, um 
ano de atividade cultural por 
parte dos interessados. Para 
Pessoa Jurídica com Fins Lu-
crativos, a comprovação pas-
sa para dois anos.

RETOMADA CULTURAL 
Amanhã (6), às 20h, a Or-

questra Sinfônica de Goiânia 
(OSGO) apresenta concerto 

‘Música Rara’ no Teatro Sesi. 
De forma presencial, a en-
trada para o evento é 1k de 
alimento não perecível. O 
evento será limitado para 120 
pessoas e a recomendação é 
de que todos os protocolos 
sanitários sejam cumpridos.

De forma inédita, o con-
certo contará com as obras 
de Fran Francisco Valle e 
Orestes Farinello, compo-
sitores compositores bra-
sileiros pouco executados 
no cenário musical nacio-
nal. De acordo com Zander, 
“são obras de elevado valor 
artístico, com consistência 
técnica e artística, porém, 
executadas somente uma 

única vez em sua maioria”, 
acrescenta o secretário.

Zander ainda afirma que 
todos os equipamentos cul-
turais já estão funcionando 
em Goiânia e conta sobre a 
exposição, ainda em prepara-
ção, a ser realizada no Museu 
de Artes de Goiânia (MAG) “A 
exposição ‘A presença das mu-
lheres no acervo do MAG – 88 
anos’ será ofertada de forma 
presencial e contará com a 
participação de 88 mulheres 
que fizeram história artística 
em Goiânia”. Ele diz que os 
museus e teatros estão aber-
tos e podem ser visitados, de 
forma agendada, com núme-
ro máximo de pessoas.

Reprodução

A Ceasa (Centrais de 
Abastecimento de Goi-
ás) realiza até sexta-feira 
(8/10) exames gratuitos 
de mamografia como 
forma de prevenção do 
câncer de mama, do mo-
vimento Outubro Rosa, 
celebrado durante todo 
o mês. Além disso, até 31 
de outubro serão desen-
volvidas ações para levar 
à reflexão sobre a impor-
tância do autoexame e de 
se conhecer os limites e 
reações do próprio corpo.

Também haverá dis-
tribuição de materiais 
explicativos e abordagem 
pessoal às mulheres por 
parte da equipe de en-
fermagem da Ceasa, em 
parceria com o projeto 
Carreta da Saúde.

A central de exames, 
uma iniciativa da Asso-
ciação Estadual de Apoio 
à Saúde e da Fundação 
Cláudio Brandão, esta-
rá estacionada no pátio 
da Ceasa. O veículo foi 
adaptado com salas es-
peciais, que possibilitam 
a realização de consul-
tas médicas e exames, 
como ultrassonografia 
urinária, da mama, prós-
tata, pré-natal e eletro-
cardiograma  e também 
consultas clínicas. Tam-
bém serão realizados 
exames laboratoriais a 
custos mais acessíveis, 
tais como hemograma 
completo, uréia, creati-
nina, glicemia, ácido úri-
co, TGO, TGP e amilase 
pancreática.

Além disso, a ação faz 
parte de iniciativa da ad-
ministração da Ceasa/GO, 
cujo objetivo é voltar um 
olhar mais atencioso para 
a qualidade de vida dos 
frequentadores do entre-
posto e principalmente 
de seus colaboradores. 
Dentro dessa premissa, 
serão realizadas, ainda, as 
campanhas pelo Novem-
bro Azul, de prevenção 
ao câncer de próstata, e 
Dezembro Vermelho, que 
remete a discussões so-
bre Aids e DSTs.

Com lei de incentivo a cultura 
em Goiânia respira novamente

Goiânia começa a vaci-
nar os profissionais de saú-
de com a terceira dose (D3) 
nesta quinta-feira (7/10). 
A vacinação seguirá o cro-
nograma de aplicação na 
primeira dose, iniciando 
por dois hospitais: Hospital 
e Maternidade Municipal 
Célia Câmara e Hospital de 
Doenças Tropicais (HDT). 

Os profissionais de Saú-
de também vão ter a opção 
de procurar o drive-thru do 
shopping Passeio das Águas, 

com distribuição total de 2 
mil senhas. Para se vacinar, 
eles precisam comprovar 
que tomaram a segunda 
dose (D2) até o dia 31 de 
março, apresentar o com-
provante da vacina e outro 
que identifique a profissão.

Adolescentes de 12 a 17 
anos seguem sendo atendi-
dos, por agendamento, em 
nove locais. Novas agendas 
serão abertas a partir de 
sexta-feira (8/10). 

Os idosos acima de 65 

anos que tomaram a segun-
da dose há mais de seis me-
ses, ou seja, até o dia 7 de 
abril, e as pessoas imunos-
suprimidas que estejam com 
mais de 28 dias da segunda 
aplicação do imunizante 
podem procurar um dos 24 
postos de atendimento, além 
do drive-thru do shopping 
Passeio das Águas. Todos por 
demanda espontânea.

A aplicação da segunda 
dose da vacina Coronavac em 
pessoas com data marcada 

para o dia 7 de outubro e em 
atraso continua em 50 salas 
de vacinação do município. 
Nesses mesmos locais tam-
bém continuam sendo vaci-
nadas pessoas a partir de 18 
anos de idade que ainda não 
tomaram a primeira dose.

A D2 da Coronavac 
também continua sendo 
fornecida em 16 pontos, 
juntamente com as vacinas 
AstraZeneca e Pfizer, para 
quem está aprazado para 
o dia 7 de outubro ou em 

atraso. Não há necessidade 
de agendamento. O Centro 
Municipal de Vacinação 
(CMV) se mantém como 
referência no atendimento 
de gestantes e puérperas 
(mulheres com até 45 dias 
após o parto), sem a neces-
sidade de agendamento.

Para conferir os postos de 
vacinação e mais informa-
ções, o site da Prefeitura de 
Goiânia fornece a platafor-
ma Imuniza Gyn, atualizada 
todos os dias após às 17h.

Começa aplicação da terceira dose em profissionais da Saúde
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Legislação institui pa-
gamento, a título de 
compensação financei-

ra, pelo uso do dispositivo 
de monitoramento eletrônico 
por investigado, acusado, pre-
so ou condenado no Estado. 
Cada tornozeleira tem custo 
de R$ 245 por mês. Atualmen-
te, 4.602 detentos fazem uso 
do equipamento, com custo 
anual de R$ 13 milhões para 
cofres públicos. “É inadmissí-
vel que essa responsabilidade 
fique nos ombros da popula-
ção goiana”, destaca governa-
dor Ronaldo Caiado

O governador Ronaldo Caia-
do sancionou, na noite desta 
terça-feira (05/10), a Lei nº 
21.116 que institui a cobrança, 
a título de compensação finan-
ceira, pelo uso de tornozeleira 
eletrônica por investigado, 
acusado, preso ou condenado 
no Estado de Goiás.

“Estado gasta uma fábu-
la de dinheiro para manter 
essas pessoas encarceradas. 
Bandido já deu prejuízo de-
mais à população”, argu-
menta o governador.

De acordo com a Diretoria-
-Geral de Administração Peni-
tenciária (DGAP), cada torno-
zeleira tem um custo de R$ 
245 por mês, débito que será 

ser repassado ao presidiário. 
Segundo dados da Secretaria 
de Estado da Segurança Pú-
blica (SSP-GO), atualmente 
4.602 detentos fazem uso do 
dispositivo no Estado, com um 
custo anual de R$ 13 milhões.

Para atender a demanda 
existente hoje, são necessá-
rias 10 mil novas tornozelei-
ras. Dessa forma, a lei san-
cionada vai reduzir os custos 

e possibilitar a ampliação da 
política de monitoração ele-
trônica em Goiás.

“É inadmissível que essa 
responsabilidade fique nos 
ombros da população goia-
na”, frisa o governador ao 
explicar que há casos em 
que o custo de manutenção 
dos detentos chega a ser 
maior que o valor investido 
em um educador.

Para o diretor-geral de 
Administração Penitenciária, 
tenente-coronel Rasmussen, 
a cobrança pelo uso da tor-
nozeleira eletrônica é uma 
questão de equidade. “Este 
custo não deve ser do Estado, 
o preso que recebe o bene-
fício da liberdade por meio 
do monitoramento tem que 
pagar pelo equipamento. A 
nova lei vai gerar uma eco-

nomia de milhões de reais 
aos cofres públicos e vamos 
reverter esses recursos em 
melhorias para o sistema pe-
nitenciário goiano”, defende.

OUTROS ESTADOS
Além de Goiás, os estados 

de Santa Catarina e de Mato 
Grosso também adotaram a 
cobrança pelo uso do equi-
pamento eletrônico de moni-

toração em medida que pos-
sibilite liberdade provisória, 
medidas protetivas, restritivas 
de direito ou qualquer forma 
de liberdade do acusado no 
curso do processo ou durante 
o cumprimento da pena.

A lei goiana, teve elabora-
ção em conjunto com a Se-
cretaria de Estado da Segu-
rança Pública (SSP-GO), por 
meio da Diretoria-Geral de 
Administração Penitenciária 
(DGAP), e da Secretaria de 
Estado da Casa Civil (SECC), 
isenta de cobrança os presos 
que são beneficiários da as-
sistência judiciária gratuita.

Assim como a conser-
vação do equipamento de 
monitoração eletrônica utili-
zado por ele, será de total e 
irrestrita responsabilidade do 
investigado, acusado, preso 
ou condenado a manutenção 
do equipamento em caso de 
avaria ou dano ao equipa-
mento ou a seus acessórios.

Os pagamentos dos valo-
res pela utilização do equipa-
mento de monitoração ele-
trônica serão recolhidos por 
Documento de Arrecadação 
de Receitas Estaduais (Dare), 
expedido pela secretaria de 
Estado da Economia, prefe-
rencialmente pela Internet.

O partido União Brasil, 
que nasce da fusão entre 
DEM e PSL, é a “maior fer-
ramenta política instalada no 
país”. É esta a avaliação do go-
vernador Ronaldo Caiado. Ele 
participou da convenção que 
anunciou a criação da nova 
legenda nesta quarta-feira (6).

A sigla nasce com a maior 
bancada da Câmara dos 
Deputados, com 82 parla-
mentares. O União Brasil 

também tem oito senadores 
e quatro governadores. Os 
números convertem o novo 
partido numa das principais 
forças políticas do Brasil.

O presidente da legenda 
será o atual líder do PSL, de-
putado Luciano Bivar (PE). A 
secretaria-geral ficará com 
ACM Neto (BA), que hoje 
comanda o DEM. O partido 
será pautado, segundo ele, 
“pela defesa intransigente da 

democracia como princípio 
fundamental e inegociável, 
garantidora da tolerância, plu-
ralidade, respeito e diálogo”.

“O Democratas não chega 
com números. Chega com a 
experiência de todos os seus 
representantes”, afirmou Caia-
do durante a convenção. Ele 
foi empossado como um dos 
vice-presidentes da Comissão 
Executiva Nacional Instituidora 
do União Brasil e destacou ain-

da que a fusão aglutina princí-
pios comuns aos dois partidos.

“O Democratas e o PSL 
juntos têm aquilo que nós sa-
bemos: espírito público, garra 
e coragem. O Brasil tem jeito. 
O Brasil tem rumo”, pontuou. 
O goiano, que é presidente 
do DEM estadual, também 
apresentou alguns dos mo-
tes da nova sigla. “Combate 
à fome, à corrupção, ao de-
semprego e, ao mesmo tem-

po, trazer esperança e digni-
dade ao povo brasileiro”.

FORMALIZAÇÃO
A nova sigla deve ser 

reconhecida pelo número 
44 nas urnas eletrônicas. A 
próxima etapa do processo 
de junção entre DEM e PSL 
será o encaminhamento da 
formalização ao Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) para 
que, em sequência, ocorra o 

estabelecimento da legenda.
O União Brasil surge já no 

primeiro lugar em verbas do 
Fundo Eleitoral (R$ 320 mi-
lhões) e do Fundo Partidário 
(R$ 138 milhões). Possui, tam-
bém, o maior tempo de TV para 
as campanhas eleitorais. A ex-
pectativa das executivas nacio-
nais de DEM e PSL é de ainda 
mais crescimento após o esta-
belecimento da nova legenda, 
visando o pleito de 2022.

Reprodução

União Brasil é ‘maior ferramenta política no país”, diz Ronaldo Caiado

Governo sanciona lei que prevê cobrança 
para o uso de tornozeleiras eletrônicas
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A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, por 310 
votos favoráveis e 142 

contrários, nesta quarta-feira 
(6), a convocação do ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
para dar explicações junto ao 
plenário sobre a manutenção 
de uma offshore em paraíso 
fiscal com patrimônio de US$ 
9,55 milhões.

As informações que sub-
sidiam o requerimento vo-
tado foram reveladas pelo 
projeto Pandora Papers, do 
Consórcio Internacional de 
Jornalistas Investigativos 
(ICIJ), cujos parceiros no 
Brasil são a revista Piauí e o 
site Poder360. A reportagem 
também apontou uma em-
presa no exterior em nome 
de Roberto Campos Neto, 
presidente do Banco Central.

O líder do governo na casa, 
deputado Ricardo Barros (PP-
-PR), tentou converter a con-
vocação em convite, mas não 
conseguiu o apoio necessário. 
Segundo ele, o ministro se 
dispôs a prestar os esclareci-
mentos voluntariamente na 
próxima quarta-feira (13).

“Há aqui um desejo de 
marcar posição politica-
mente na sua convocação. 
O nosso desejo, enquan-
to governo, é deixar esse 
assunto resolvido porque 
temos muitos temas impor-
tantes para votar”, disse

A sessão para a audiência 
ainda não tem data marca-
da, mas poderá ser realizada 
na próxima semana. Antes 
da deliberação do plenário, 
duas comissões da Câmara 
dos Deputados já haviam 
aprovado a convocação do 
ministro: a Comissão de 
Trabalho, Administração e 
Serviço Público (CTASP) e a 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle (CFFC).

No requerimento que 

pede a convocação de Gue-
des, parlamentares da oposi-
ção reiteram o impedimento 
legal à conduta revelada pelas 
investigações. “Há uma veda-
ção explícita de que servido-
res públicos possam manter 
aplicações financeiras e inves-
timentos no exterior que pos-
sam ser afetadas por políticas 
governamentais”, pontuaram.

O deputado Alessandro 
Molon (PSB-RJ), líder da opo-
sição na casa legislativa, ar-

gumenta que o parlamento 
“tem o direito e o dever de co-
brar explicações do ministro”. 
“Nós queremos saber por que 
ele mantém os recursos pes-
soais em moeda estrangeira, 
em dólar, enquanto a econo-
mia do País afunda”, disse.

Para a deputada Caroline 
de Toni (PSL-SC), o ministro 
não deveria ser convocado, 
porque os recursos foram de-
clarados à Receita, são recur-
sos privados e contas que não 

foram movimentadas. “Esse 
requerimento nada mais é 
do que um factoide, já que a 
grande mídia já explorou bas-
tante a questão do vírus chi-
nês no Brasil e agora quer ex-
plorar uma situação que não 
tem nada a ver”, declarou.

O deputado Júlio Del-
gado (PSB-MG) relacionou 
duas ações diretas de Pau-
lo Guedes com offshores: o 
aumento do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 

e a defesa de proposta com 
tributação mais vantajosa na 
reforma do Imposto de Ren-
da. “Ele fez o aumento do IOF 
como ministro da Economia, 
mas ele não vai pagar. E ainda 
não quer prestar satisfação 
ao Parlamento”, afirmou.

O deputado Kim Kataguiri 
(DEM-SP) apontou “hipocri-
sia” de Paulo Guedes ao reti-
rar as offshores da tributação 
do Imposto de Renda. “Ele 
deve explicações à população 
brasileira sobre por que ele 
só joga tributação nas nossas 
costas, mas para ele é paraíso 
fiscal se beneficiando da des-
valorização cambial”, cobrou.

Já o deputado Coronel Ta-
deu (PSL-SP) disse que a con-
vocação virou “palanque”. 
“Não há nada, absolutamen-
te nada de ilegal”, afirmou. O 
deputado também afirmou 
que Guedes está à disposição 
do Parlamento e que o di-
nheiro aplicado nas contas do 
exterior são fruto do trabalho 
do ministro da Economia.

O projeto Pandora teve 
acesso a 11,9 milhões de do-
cumentos sobre offshores em 
paraísos fiscais e envolveram 
diversas autoridades políticas 
e empresários do mundo. No 
caso brasileiro, os jornalistas 
envolvidos revelam detalhes 
da fundação da Dreadnoughts 
International, uma offshore 
nas Ilhas Virgens Britânicas.

Divulgação

Plenário da Câmara aprova convocação 
de Paulo Guedes para explicar offshore

Em decisão histórica re-
alizada hoje (6/10), a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) recomendou a va-
cinação ampla de crianças 
contra a malária. A medi-
da deve beneficiar aquelas 
populações que vivem em 
regiões com altas taxas de 
transmissão, assim como a 

África Subsaariana .
A decisão foi tomada 

depois da análise dos re-
sultados de um programa 
piloto que ainda está em 
andamento em Gana, Quê-
nia e Malaui. Ao todo, o es-
tudo atingiu mais de 800 mil 
crianças que foram testadas 
e receberam o imunizante.

Criada há cerca de 30 
anos, a vacina só teve in-
vestimentos mais pesados 
na última década. O estágio 
final de testes ocorreu entre 
2011 e 2015. O imunizante 
utilizado é o Mosquirix, pro-
duzido pela GlaxoSmithKline 
e administrado num esque-
ma vacinal de quatro doses 

para crianças a partir de cin-
co meses de idade.

A OMS informou que ain-
da está finalizando as fontes 
que ajudarão a custear o 
envio das doses para as regi-
ões afetadas. “A vacina anti-
malárica, tão esperada para 
crianças, é um progresso da 
ciência, da saúde infantil e 

da luta contra a malária”, 
afirmou em nota o diretor-
-geral da OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus.

A malária está entre 
as doenças infecciosas e 
mortais mais antigas que 
se tem conhecimento. De 
acordo com a OMS, a ma-
lária é a principal causa de 

adoecimento e morte de 
crianças na África Subsaa-
riana. Somente em 2019, 
a malária provocou 260 
mil óbitos em crianças com 
menos de cinco anos. Além 
disso, a OMS espera a in-
clusão do imunizante como 
parte das estratégias na-
cionais de vacinação.

OMS toma decisão histórica e aprova a ampla vacinação contra a malária

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 
COMF: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
-------------------------------
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-
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 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 

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
auF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
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

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 
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 1.0 
c/ ar seminovo só 4848 
whatsapp: 8220 -6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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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 
COMF: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
-------------------------------
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-
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 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 

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
auF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
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

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 
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 1.0 
c/ ar seminovo só 4848 
whatsapp: 8220 -6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
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. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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 
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

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

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Um relatório divulga-
do pela Comissão 
Independente de 

Abuso Sexual na Igreja (Cia-
se), revelou um número mu-
ito alto de vítimas de abuso 
sexual dentro da Igreja Ca-
tólica da França. O estudo 
mostra que cerca de 216 mil 
menores foram abusados por 
padres e religiosos da Igre-
ja Católica, desde 1950. No 
entanto, o número aumenta 
para 300 mil vítimas quando 
são acrescentados os laicos 
que trabalharam nas insti-
tuições católicas.

De acordo com Jean-Marc 
Sauvé, presidente da Co-
missão Independente sobre 
Abuso Sexual na Igreja (CIASE) 
e autora do relatório, esti-
ma-se que entre 2.900 e 3.200 
clérigos pedófilos tenham 
trabalhado na Igreja Católica 
francesa desde os anos 1950.

RELATÓRIO
Os números foram divul-

gados pela CIASE em uma 
pesquisa para a comissão 
do Instituto Nacional de 
Saúde e Pesquisa Médica 
da França. A comissão e o 
instituto trabalharam duran-
te dois anos com mais de 
28 mil pessoas acima de 18 
anos. Por isso, o relatório 

da comissão reune mais de 
2 mil páginas e é “uma car-
ga pesada” tanto no sentido 
literal como figurado. Quem 
fez a comparação foi a Con-
ferência Episcopal (CEF) e a 
Conferência de Religiosos e 
Religiosas da França (Corref).

O presidente, lembra, no 
entanto, que os números 
publicados podem ser baix-
os em relação à realidade, 
ou seja, apenas a ponta do 

iceberg. Isso pois as vítimas 
ouvidas se manifestaram por 
vontade própria, após uma 
convocação de testemun-
has. Desde o início do ano, 
muitos esperam pela divul-
gação do relatório, já que a 
repercussão do caso foi tão 
grande que é considerada 
uma verdadeira bomba.

O monsenhor Éric de 
Moulins-Beaufort expressou 
“vergonha” e “determinação 

para atuar” junto às vítimas e 
pediu perdão pelo fato. “Meu 
desejo no dia de hoje é pedir 
perdão”, declarou o presiden-
te da CEF, monsenhor”.

Ao todo, o relatório, apro-
vado “por consenso”, segun-
do Sauvé, consta de 2.480 
páginas, 2.000 delas de an-
exos. Sua elaboração exigiu 
quase dois anos e meio de 
trabalho, em parte interrom-
pidos pela pandemia. Para 

chegar às suas conclusões 
e cifras, que são “uma esti-
mativa mínima”, conforme 
advertiu nos últimos dias o 
próprio Sauvé, a comissão 
trabalhou sobre a base de 
6.500 telefonemas e e-mails 
com depoimentos recebidos 
entre 3 de junho de 2019 e 
31 de outubro de 2020, na 
etapa decisiva dos trabalhos 
da comissão, seguidas de 
250 audiências ou entrevis-

tas. Além disso, a Ciase com-
plementou seu trabalho com 
diversas pesquisas, incluindo 
uma em nível nacional sobre 
abusos generalizados contra 
menores, não só no seio da 
Igreja, para poder contextu-
alizar os casos de religiosos, 
e com a consulta também a 
arquivos eclesiásticos e civis 
(judiciais, policiais e jornalís-
ticos). A investigação custou 
cerca de três milhões de 
euros (19 milhões de reais), 
financiados pelo Episcopado 
e por instituições religiosas.

PAPA FRANCISCO
O Papa Francisco também 

comentou sobre o tema, 
por meio de um porta-voz. 
“O pontífice pensa antes de 
mais nada nas vítimas, com 
imensa dor por suas feridas 
e com gratidão por sua cora-
gem para denunciar”, disse.

Francisco também dese-
ja que “a Igreja da França, 
consciente da terrível reali-
dade, unida ao sofrimento 
do Senhor por seus filhos 
mais vulneráveis, empre-
enda um caminho de re-
denção” e espera que as 
vítimas obtenham “consolo 
e justiça” para alcançar “o 
milagre da cura”, finalizou.

Reprodução

Relatório aponta 300.000 casos de 
pedofilia na Igreja Católica Francesa
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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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
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. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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 
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

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

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Dizem que o bom filho à 
casa torna. Então, não é de 
se estranhar que o primei-
ro grande show em Goiânia 
desde o início da pandemia 
de Covid-19, com um pú-
blico estimado em 2 mil 
pessoas, fosse do cantor 
Gusttavo Lima. O embaixa-
dor divulgou em suas redes 
sociais que vai agitar o es-
tacionamento do Estádio 
Serra Dourada, no dia 23 
de outubro. “A minha volta 
mais esperada!”, comemo-
rou o sertanejo, que retor-
nou recentemente de uma 
turnê nos Estados Unidos.

O espaço montado para 
o show Embaixador in Goi-
ânia é divido em quatro 

alas (A, B, C e D), cada ala 
contará com uma área vip e 
um espaço premium open 
bar. O palco ficará bem no 
meio das quatra áreas, de 
onde o cantor terá uma vi-
são de 360 graus.

Motivo de comemora-
ção para diversos fãs, que 
se manifestaram no perfil 
do artista, o anúncio tam-
bém gerou preocupação, 
pelo fato das aglomerações 
aumentarem o risco de con-
tágio pelo novo coronaví-
rus. Procurada pela reporta-
gem, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) respondeu 
apenas que “está elaboran-
do os protocolos sanitários 
sobre o evento”.

É acima de tudo um jogo 
de escassez o suspense 
O Culpado, uma narrati-

va que reconhece logo de par-
tida suas limitações e a partir 
delas vai tentar descobrir, na 
prática, se é possível tirar dali 
um filme de verdade.

Remake do dinamarquês 
Culpa, de 2018, a versão 
hollywoodiana coloca Jake 
Gyllenhaal no papel de Joe 
Bayler, um policial de Los An-
geles que é tirado das ruas 
(numa circunstância que 
o filme vai deslevando aos 
poucos) e forçado por alguns 
meses a trabalhar como aten-
dente de ligações da linha 
emergencial do 911. A trama 
transcorre durante uma ma-
drugada, véspera de um acon-
tecimento importante para 
Joe, em que ele se descobre 
enredado numa perseguição 
quando uma mulher telefona 
para a polícia pedindo socorro.

O roteiro adaptado por 
Nic Pizzolatto, criador de 
True Detective, se ampara 
na exposição a conta-gotas 
para gerar interesse pela tra-
ma de mistério e tensão, que 
é toda encenada dentro da 

central telefônica da polícia. 
Rodado durante a pandemia, 
O Culpado segue os famosos 
protocolos de segurança até 
dentro do espaço cênico, já 
que os coadjuvantes nunca 
se aproximam demais de Joe 
(cada um cuida da sua es-
tação de ligações ou fica na 
porta a mais de um metro de 
distância), e nos bastidores o 
diretor Antoine Fuqua (que 
já havia dirigido Gyllenhaal 

em Nocaute) só se comuni-
cou com o ator por rádio.

Esses pressupostos for-
çam, na teoria, O Culpado 
a ser uma versão mais radi-
cal do típico suspense-de-
-telefone, como Por um Fio 
(2002), Chamada de Emer-
gência (2013) ou Celular 
(2004), que aliás ganhou 
em 2008 um ótimo remake 
em Hong Kong com Louis 
Koo. Celular era um filme 

bem esperto, sem vergonha 
de usar clichês a seu favor, 
no estilo de outros longas 
escritos por Larry Cohen, e 
esse jogo de cintura falta a 
O Culpado. Talvez Pizzolatto 
se preocupe demais em fa-
zer uma dramaturgia densa, 
“de respeito”, e esqueça que 
o absurdo de toda a situação 
pede soluções (sucessão de 
reviravoltas, tensões estica-
das) também absurdas.

A culpa que nos sufoca em 
um suspense de tirar o fôlego

Gusttavo Lima volta 
aos palcos em Goiânia


