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

Goiânia, Quarta-feira, 20 de Outubro de 2021  - Ano 12  nº 2831 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Plataforma que oferece serviços digitais ao cidadão goiano, o Expresso obteve reconhecimento nacional no último sábado (16). O Prêmio 
CIO Destaque Setor Público 2021, na categoria Administração Direta, iniciativa da 4Network | IT4CIO, foi entregue ao subsecretário de 
Tecnologia da Informação da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Rodrigo Michel de Moraes, em Foz do Iguaçu (PR).

DIÁRIO DO ESTADO
Plataforma Expresso vence prêmio de 
reconhecimento nacional em inovação

Goiânia tem 
99 pontos em 
alerta de ala-
gamento  p2 p3

Conheça a ozonioterapia, tratamento 
eficaz contra problemas imunológicos
A ozonioterapia é uma nova técnica utilizada por médicos para agregar mais segu-
rança, rapidez e eficiência em procedimentos tradicionais. O tratamento consiste 
em administrar o ozônio no corpo, que ajuda a melhorar a oxigenação.

p3

Em decreto publicado nesta terça-feira (19), a prefeitura de Goiânia mais 
uma vez flexibiliza regras de funcionamento de estabelecimentos públicos 
e privados na pandemia. O município liberou a realização de shows e a am-
pliou o limite máximo de público em estádios de futebol, boates e casas de 
shows. O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) disse que tomou a decisão de 
flexibilizar regras porque a vacinação contra covid-19 avançou em Goiânia.

Prefeitura de Goiânia amplia 
público em boates, estádios, 
academias e libera shows  p2

p8
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Em decreto publicado 
nesta terça-feira (19), 
a prefeitura de Goiâ-

nia mais uma vez flexibiliza 
regras de funcionamento de 
estabelecimentos públicos 
e privados na pandemia. O 
município liberou a realiza-
ção de shows e a ampliou o 
limite máximo de público em 
estádios de futebol, boates e 
casas de shows. O prefeito 
Rogério Cruz (Republicanos) 
disse que tomou a decisão 
de flexibilizar regras porque 
a vacinação contra covid-19 
avançou em Goiânia.

O decreto de número 4.166 
foi publicado hoje no Diário 
Oficial e altera, sobretudo, as 
regras quanto à capacidade 
máxima de público permitida 
para os estabelecimentos de 
Goiânia. Lugares como boa-
tes, academias, casas de es-
petáculo e congêneres agora 
poderão funcionar com 60% 
de sua capacidade de lotação. 
No decreto anterior, o limite 
máximo era de 50%.

Já os estádios de futebol 
tiveram a capacidade de lo-
tação ampliada de 30% para 
40%. Celebrações religiosas 

e eventos sociais e corpora-
tivos também tiveram sua 
capacidade de ocupação au-
mentada de 50% para 60%.

Quanto aos eventos, es-
tabeleceu-se o limite de 2 
mil pessoas para ambientes 
fechados e 3 mil para am-
bientes abertos. Antes, era 
somente mil em fechados e 
2 mil em abertos.

NOVO DECRETO 
Além da ampliação da 

capacidade de lotação dos 
lugares, a Prefeitura de Goi-
ânia também autorizou a re-

alização de show na capital. 
De acordo com o documen-
to, fica liberada a realização 
de shows na capital desde 
que autorizados antecipada-
mente pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS). Todos 
eles devem obedecer às re-
gras estabelecidas.

Vale lembrar que os sho-
ws não possuem limite de 
público para acontecerem, 
uma vez que os eventos se-
rão analisados individual-
mente para limitar, assim, o 
público de acordo com cada 
local e circunstâncias.

EVENTO TESTE
 Na última semana, o go-

vernador Ronaldo Caiado 
publicou nas redes sociais 
uma foto com o cantor serta-
nejo Gusttavo Lima, que tem 
show marcado em Goiânia. 
O evento será dia 23 de ou-
tubro, com público de 15 mil 
pessoas. “Graças ao avanço 
da vacinação e a redução do 
número de internações por 
Covid-19 em todo o Estado, 
estamos, finalmente, discu-
tindo a retomada dos even-
tos em Goiás”, escreveu, 
post, o governador.

Reprodução

A Defesa Civil catalo-
gou 99 pontos críticos de 
alagamentos em Goiânia. 
Alguns deles já passaram 
por intervenções da pre-
feitura, mas ainda estão 
sob o monitoramento da 
Defesa Civil. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Infra-
estrutura Urbana (Seinfra), 
medidas preventivas estão 
sendo tomadas diariamen-
te. Porém, existem obras 
que dependem de ade-
quação com projetos que 
serão licitados.

Nesta segunda-feira 
(18) a capital registrou 
chuva em vários bairros. 
Na Rua 87, no Setor Sul, o 
fenômeno natural, provo-
cou alagamento. Fato que 
preocupa a população de 
outras regiões da cidade. 
Já que a chuva deve per-
manecer em todo o esta-
do por mais alguns dias.

Após o ocorrido, a 
Seinfra informou que foi 
realizada a limpeza das 
bocas de lobo na Avenida 
85, Rua 83, Rua 12 e Rua 
87, todas no Setor Sul.

Além das limpezas em 
bocas de lobo e canais flu-
viais, a Seinfra disse está 
acompanhando a situação 
das pontes e viadutos. Para 
a realização de interven-
ções de baixa complexida-
de, de acordo com a neces-
sidade. Além, das obras de 
contenção e erosão e recu-
peração do meio fio.

Na manhã desta terça-
-feira (19), uma menina 
de 3 anos foi vítima da 
enxurrada, no Bairro JK, 
na saída para Goiânia. Ela 
foi arrastada pela água da 
chuva, ficando presa em-
baixo de um carro. 

Também na manhã 
desta terça (19), a Polícia 
Rodoviária Federal aler-
tou os motoristas para 
que tenham a atenção 
redobrada em dias chu-
vosos. A chuva diminui o 
atrito do pneu com o as-
falto, a visibilidade e por 
isso exige cuidados espe-
ciais dos motoristas. No 
mês passado, foram 55 ca-
sos de saída de pista, tom-
bamento, capotamento e 
colisão traseira, enquanto 
outubro, são 63.

Goiânia amplia público em boates, 
estádios, academias e libera shows

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Inovação, Ciência 
e Tecnologia (Sictec), tem 
investido na modernização 
da administração municipal 
e na melhoria dos serviços 
prestados aos goianienses. 
Nos primeiros meses de 
gestão, diversos serviços 
passaram a ser acessados 
facilmente pelos cidadãos 
através do portal goiania.
go.gov.br ou pelo aplicativo 
Prefeitura 24 horas.

Entre os novos serviços 

digitais estão a abertura 
de processos para Defesa 
Prévia; Recurso à Jari; In-
dicação de Real Condutor; 
Requerimento, Inclusão e 
Alteração de Cadastro de 
Atividade Econômica (CAE); 
cadastramento nos progra-
mas sociais Renda Família, 
Renda Família + Mulher e 
IPTU Social; além de agen-
damento de vacinação e de 
teste referentes à Covid-19.

A Sictec desenvolveu 
também o Processo Ele-
trônico Digital, plataforma 

online de peticionamento 
e tramitação de processos, 
que trouxe celeridade, efi-
ciência e economicidade 
na tramitação digital de 
processos no âmbito da 
administração. “Nossa de-
terminação é que todos os 
esforços levem à moder-
nização da administração 
municipal, com a presta-
ção de serviços de maneira 
cada vez mais ágil, asserti-
va e tecnológica aos cida-
dãos”, explica o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz 

A modernização pas-
sa também pela própria 
gestão municipal, com a 
elaboração e implementa-
ção de melhorias painéis 
(dashboards), que reúnem 
informações para subsidiar 
a elaboração e execução de 
ações e políticas públicas; 
desenvolvimento de con-
trole de patrimônio mobi-
liário digital; e a reativação 
do vídeo wall no Centro de 
Controle Integrado do mu-
nicípio, permitindo a visu-
alização e monitoramento 

em tempo real das imagens 
das câmeras instaladas pela 
cidade.

Em parceria com as Se-
cretarias de Políticas para 
as Mulheres (SMPM) e de 
Desenvolvimento e Eco-
nomia Criativa (Sedec), a 
Sictec promoveu ainda a 
primeira edição do pro-
grama (IN)NovaGyn, que 
capacitou com ênfase em 
tecnologia e modelos ino-
vadores de gestão mais de 
200 mulheres em situação 
de vulnerabilidade.

Goiânia avança com tecnologia e inovação nos serviços
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Plataforma que ofere-
ce serviços digitais ao 
cidadão goiano, o Ex-

presso obteve reconhecimen-
to nacional no último sábado 
(16). O Prêmio CIO Destaque 
Setor Público 2021, na catego-
ria Administração Direta, ini-
ciativa da 4Network | IT4CIO, 
foi entregue ao subsecretário 
de Tecnologia da Informação 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi), Ro-
drigo Michel de Moraes, em 
Foz do Iguaçu (PR).

Na avaliação do governa-
dor Ronaldo Caiado, Goiás 
deixou ser um Estado ana-
lógico ao oferecer a digita-
lização dos serviços. “O Ex-
presso representa o perfil de 
nosso governo, a digitaliza-
ção, o menor tempo de ação 
e a melhora da qualidade de 
vida das pessoas” afirma. 
“Isso é reflexo de uma ges-
tão voltada para o desenvol-
vimento econômico e social 
da nossa gente”, emenda.

“Esse é o resultado do 
trabalho de todo o time 
de TI do Estado. O projeto 
vencedor mostra o compro-
misso do Governo de Goiás 
com a transformação digi-
tal. Foi necessário utilizar 
toda a tecnologia de ponta, 
como big data, inteligência 

artificial e mineração de da-
dos integrados no sistema 
Expresso, para vencermos o 
prêmio”, afirma o secretário 
Marcio Cesar Pereira.

O Prêmio CIO Destaque 
é realizado desde 2007 pela 
4Network, empresa de Curi-
tiba (PR), especializada no 
relacionamento entre pesso-
as, especialmente da área de 
tecnologia da informação. É 

considerada uma das mais 
importantes empresas de 
network da América Latina.

O secretário-geral de 
Governo, Adriano da Rocha 
Lima, parabenizou o subse-
cretário Rodrigo Michel, e 
em seu nome, toda a equipe 
de Tecnologia da Informação 
que atuou conjuntamente 
para tornar a plataforma Ex-
presso uma realidade.

FASES
A premiação no Setor Pú-

blico, em 2021, foi realizada 
em duas fases. No início do 
ano, executivos de TI ligados 
a órgãos governamentais 
inscreveram seus projetos. 
Em votação no site, foram 
escolhidos cinco finalistas.

No dia 16 de outubro, 
durante encontro em Foz 
do Iguaçu (PR), os cinco fi-

nalistas apresentaram seus 
projetos. Os participantes, 
em votação livre, escolhe-
ram o vencedor. Aproxima-
damente 200 executivos 
votaram nos projetos que 
se destacam pela liderança e 
inovação. “É um reconheci-
mento da comunidade de TI 
de todo o Brasil”, destaca o 
subsecretário de TI Rodrigo 
Michel de Moraes.

A plataforma Expresso tem 
coordenação da Secretaria-
-Geral da Governadoria (SGG), 
e foi desenvolvida por meio 
de ação conjunta e integrada 
entre as Secretarias da Admi-
nistração (Sead) e Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi), em 
parceria com a Casa Civil.

Hoje, são 95 serviços di-
gitais na plataforma web. A 
meta é duplicar este número 
nos próximos seis meses. O 
acesso ao Expresso está dis-
ponível por meio de aplicati-
vos, pelo site www.expresso.
go.gov.br e em terminais de 
autoatendimento em unida-
des do Vapt-Goiás.

INTEGRAÇÃO
A premiação conquistada 

pelo Expresso não é um mo-
vimento isolado dentro do Es-
tado. A administração pública 
goiana passa por uma grande 
transformação digital. Este 
ano, Goiás subiu três posições 
no ranking de digitalização 
dos serviços públicos, medido 
pela Associação Brasileira de 
Entidades Estaduais de Tecno-
logia da Informação e Comu-
nicação (Abep-Tic), e ocupa o 
sétimo lugar em 2021. O Es-
tado obteve 72,75 pontos (0 
a 100) e foi classificado pela 
entidade como “muito bom”.

A defesa cega do governo 
Bolsonaro, pelo senador Van-
derlan Cardoso (PSD), ao pon-
to de dizer que CPI da Covid, 
foi “perda de tempo” igno-
rando as mais de 23 mil mor-
tes causadas pela pandemia 
em Goiás e 600 mil em todo 
Brasil. Tem uma explicação, o 
empresário de Iporá será can-
didato ao Governo de Goiás 
nas próximas eleições.

Bolsonaro já deu carta ver-

de para Vanderlan construir 
sua candidatura visando che-
gar ao Palácio das Esmeral-
das. O acordo teria sido feito 
depois em uma viagem dos 
evangélicos  Bolsonaro e Van-
derlan para um evento oficial, 
no começo do ano passado.

Para viabilizar a candida-
tura de Vanderlan, o presi-
dente teria liberado quase 
R$ 200 milhões em emendas 
para o senador. Na moita, 

Vanderlan vem entregando 
maquinários para os prefei-
tos goianos. Aliados do sena-
dor estão em plena campa-
nha pelo interior.

O senador espera ape-
nas o atual inquilino do 
Palácio da Alvorada decidir 
por qual partido deve dispu-
tar a reeleição, para deixar 
o PSD e anunciar sua candi-
datura ao governo no mes-
mo partido do presidente.

Reprodução

Vanderlan será o candidato a governador “terrivelmente evangélico” de Bolsonaro 

Plataforma Expresso vence prêmio de 
reconhecimento nacional em inovação
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O governo federal pre-
tende pagar R$ 400 
para 17 milhões de 

famílias de baixa renda que 
fazem parte do Bolsa Família. 
Ao todo, o valor do programa 
social pode custar R$ 84,7 bi-
lhões aos cofres públicos em 
2022. O novo valor se trata da 
reformulação do Bolsa Famí-
lia, renomeado agora para Au-
xilio Brasil. A mudança foi feita 
pelo governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

Na prática, o governo pre-
tende aproveitar o orçamento 
para custear o novo progra-
ma. Os beneficiários recebe-
riam R$ 189 pagos pela inicia-
tiva atual, e um complemento 
seria depositado pelo Auxílio 
Brasil para chegar aos R$ 400.

De acordo com a propos-
ta, o Bolsa Família custaria 
R$ 34,7 bilhões. Outros R$ 50 
bilhões sairiam de uma espé-
cie de ”auxilio temporário”. A 
manobra evita desrespeito à 
Responsabilidade Fiscal.

PRESSÃO
O governo tem pressiona-

do o ministro Paulo Guedes 

para a decisão do novo Au-
xílio Brasil de forma rápida. 
Além de pensarem na ajuda 
social, os pagamentos feitos 
de forma rápida também re-
presentam uma possibilidade 
de ampliar o apoio para Bol-
sonaro nas eleições de 2022.

Para a equipe de Guedes, 
o custeio do Auxílio Brasil 
deve ocorrer com frutos da 
aprovação do projeto do Im-
posto de Renda, que prevê a 
taxação de dividendos.

A proposta e o real valor 
ainda não foi comentado pelo 
Ministério da Economia. O go-
verno federal planeja anunciar 
os detalhes do novo benefício 
ainda nesta terça (19), às 17h. 
Há previsão de que os presi-
dentes do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e da Câ-
mara, deputado Arthur Lira 
(PP-AL), participem do evento.

PRORROGAÇÃO
O governo também tem 

discutido sobre a prorrogação 
do Auxílio Emergencial até 
2022. A ideia ainda está em 
discussão pois também pode 
pressiona as contas púbicas. 

Divulgação

Governo federal deve anunciar novo 
Programa Bolsa Família de R$ 400

A ozonioterapia é uma 
nova técnica utilizada por 
médicos para agregar mais 
segurança, rapidez e efici-
ência em procedimentos 
tradicionais. O tratamento 
consiste em administrar o 
ozônio no corpo, que é um 
gás composto por 3 átomos 
de oxigênio (O3), que ajuda 
a melhorar a oxigenação dos 
tecidos e aumentar a respos-
ta do sistema imunológico.

De acordo com o Dr. Elias 
Tamer Merhi, biólogo, pro-
fessor, médico, angiologis-
ta, ortomolecular e atuante 

a 15 anos com Ozoniotera-
pia, o tratamento também 
é eficaz contra problemas  
respiratórios, doenças au-
toimunes, infecção pelo 
HIV, câncer, infecções cau-
sadas por bactérias, vírus, 
fungos ou parasitas, com-
plicações da diabetes e do-
enças osteomusculares.

“O ozônio combate todo 
tipo de doença, sem exce-
ção, inclusive câncer que se 
desenvolve em campo anae-
róbico. Com o fornecimento 
de oxigênio através do ozô-
nio, o câncer não se desen-
volve”, completa o médico.

Elias ainda reforça que 
“o ozônio é um gás que 
pode ser associado à água, 
óleo, soro, gel e creme.  Ele 
é bactericida, fungicida, 
viricida e dependendo da 
concentração até aumenta 
a imunidade do corpo.”

A administração do ozô-
nio deve ser realizada por 
um profissional de saúde, 
como médicos, fisiotera-
peutas, enfermeiros, dentis-
tas, entre outros que estão 
na linha de atuação, embo-
ra seja uma terapia segura 
e com poucos efeitos cola-
terais, é indicada somente 

como um tratamento alter-
nativo para auxiliar no com-
bate a doenças crônicas. 
Não substitui o tratamento 
médico convencional.

Atualmente no Brasil, os 
procedimentos com ozo-
nioterapia ainda passam 
por fases de regulamenta-
ção. Seu uso é previsto na 
Política Nacional de Prá-
ticas Integrativas e Com-
plementares do SUS, pela 
Portaria n° 702/2018 do 
Ministério da Saúde, com 
isso, todos profissionais in-
seridos nessas práticas po-
dem usar a técnica.

Conheça a ozonioterapia, tratamento eficaz contra problemas imunológicos
FELIPE FERNANDES



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 
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
-------------------------------
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$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 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 FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

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

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

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

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
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
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SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
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SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 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 
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 
(cinquenta e cinco mil 
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

-------------------------------
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 Bri-
sas 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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
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 
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

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Saco-
mo consultor de negócios 
para atendimento a clien-
tes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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 
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 
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159

-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(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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As primeiras reações a 
Eternos após o evento espe-
cial de pré-estreia de ontem 
(18), em Los Angeles, carac-
terizaram o filme de Chloé 
Zhao como a aventura mais 
épica da Marvel até hoje - 
David Ehrlich, do IndieWire, 
chegou a dizer que o escopo 
da trama “faz o arco dos Vin-
gadores parecer minúsculo”.

O longa também foi elo-
giado como emocionante e 
distinto, em visual e tom, de 
outros títulos do MCU. Ash 
Crossan, do ScreenRant, co-
mentou que “até se esque-
ceu que estava na franquia da 
Marvel em alguns momentos”.

Criados em 1976, os 
Eternos são uma raça de su-
per-humanos criados pelos 
alienígenas Celestiais du-
rante sua visita à Terra. Po-
rém, ao mesmo tempo que 

conceberam este grupo, 
os experimentos genéticos 
dos Celestiais originaram 
também os Deviantes, uma 
espécie de face corrompida 
das suas primeiras criações.

O elenco do filme conta 
com Angelina Jolie, Kit Har-
rington, Richard Madden e 
Salma Hayek, entre outros. 
A estreia de Eternos está 
marcada para 5 de novem-
bro de 2021 no Brasil.

“Eternos é incrível! Chloé 
Zhao e cia. entregam um 
filme de super-heróis evoca-
tivo, emocional e extraordi-
nariamente épico. O elenco 
tem muita química, e todos 
eles têm grandes momentos 
para mostrar sua potência. 
O naturalismo da fotografia 
de Ben Davis coloca os ho-
lofotes sobre a humanidade 
dos personagens.”

O ano de 2013 foi ex-
celente para os fãs 
de videogame. Jogos 

como “Grand Theft Auto V”, 
“Assassin’s Creed IV: Black 
Flag”, “Tomb Raider” e “Bio-
shock Infinite” abalaram as es-
truturas do gênero, com outro 
também chamando bastante 
atenção. Trata-se de “The Last 
of Us”, uma obra pós-apoca-
líptica recheada de criaturas 
semelhantes a zumbis e uma 
imersão fora do comum.

Competir com a franquia 
GTA não é algo fácil, mas The 
Last of Us conseguiu essa 
façanha. No British Acade-
my Games Awards, D.I.C.E. 
Awards, Game Developers 
Choice Awards e SXSW Ga-
ming Awards, “TLOU” des-
bancou GTA V, que saiu 
triunfante no Golden Joys-
tick Awards e Spike Video 
Games Awards, entre as 
premiações principais. Mas 
como The Last of Us conse-
guiu tamanho sucesso? Qual 
é o charme do jogo?

FUNGOS, 
AÇÃO E DRAMA
The Last of Us não é so-

mente mais uma história 
pós-apocalíptica. O enredo 
acompanha os passos de 

Joel Miller, um carrancudo 
homem que sofre uma per-
da dura e, 20 anos depois, 
vive em quarentena após 
o mundo ter sido atingido 
por um fungo chamado Cor-
dyceps, que transforma as 
pessoas em seres agressivos 
e violentos, em diferentes 
estágios de transformação. 
Em determinado momento, 
Joel deixa o isolamento e seu 
caminho se cruza com o de 
Ellie, uma garota de 14 anos 
que possui imunidade contra 
os fungos e pode ser a chave 
para a salvação do mundo.

Nos últimos anos, o mun-
do do entretenimento vem 
apostando muito em tramas 
pós-apocalípticas. No mesmo 
ano de 2013, estreou o filme 
“Guerra Mundial Z”, estre-
lado por Brad Pitt e dirigido 
por Marc Foster, que tam-
bém aborda uma história de 
sobrevivência entre criaturas 
sedentas por sangue. O que 
diferencia The Last of Us de 
outros títulos do gênero é, pri-
meiramente, a sua imersão. O 
jogo está longe de ser apenas 
uma matança de pretensos 
zumbis. Na realidade, ele pos-

sui um roteiro dramático am-
bientado em um local hostil.

O jogo faz com que sinta-
mos cada parte dessas nuan-
ces. O desenvolvimento de 
personagens não apenas dos 
dois principais, mas também 
dos secundários, é invejável e 
faz com que aquele universo 
fictício pareça pulsante, real. 
Segundo o “Eurogamer”, o 
jogo começa seguro e termi-
na corajoso; possui coração e 
bravura, e tudo se encaixa be-
lamente. O site especializado, 
inclusive, deu nota máxima 
para o jogo, um sólido 10/10.

The Last of Us: a obra-prima  
de video-game pós-apocalíptica

Série Eternos “faz o 
arco dos Vingadores 
parecer minúsculo”

LUIZ F. MENDES


