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Goiânia ainda não discutiu a possibilidade de flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. Em resposta ao jornal A Reda-
ção, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou na última quarta-feira (3/11) que não há previsão de quando o Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus (COE) da Prefeitura de Goiânia passará a avaliar o fim da utilização obrigatória durante a pandemia da covid-19 na capital.

DIÁRIO DO ESTADO
Covid: Goiânia ainda não tem planos para 
flexibilizar a obrigatoriedade de máscara

Apenas 7 capi-
tais estão pre-
paradas para 
receber o 5G  p2 p7

Afetado pelo aquecimento, Chile 
planeja criar geleiras artificiais
Um grupo de especialistas em clima do Chile quer aproveitar as chuvas de 
inverno no Hemisfério Sul para congelar a água e transformá-la em geleiras 
artificiais, que serão usadas nos meses secos de dezembro a fevereiro. 

p2

No momento em que Goiás atinge a marca infeliz de 35 casos de femini-
cídio no estado, hoje (03) foi aprovado em primeira votação o projeto de 
lei que divulga a Lei Maria da Penha nas escolas. A proposta tem como 
objetivo sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar. 

Lei Maria da Penha pode ser 
disciplina obrigatória nas 
escolas públicas de Goiás  p3

p8

iFood tem nomes 
de restaurantes 
trocados por frases 
pró-Bolsonaro  p4
Uma prestadora de serviços do iFood, com autori-
zação para alterar dados cadastrais de restaurantes 
na plataforma, mudou o nome de vários estabele-
cimentos na, causando espanto em usuários que 
usavam o aplicativo.Capturas de tela divulgadas em 
redes sociais mostravam restaurantes cujos nomes 
foram trocados para “Bolsonaro 2022”.
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Goiânia ainda não dis-
cutiu a possibilidade 
de flexibilizar a obri-

gatoriedade do uso de más-
caras em locais abertos. Em 
resposta ao jornal A Reda-
ção, a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) informou 
na manhã desta quarta-feira 
(3/11) que não há previsão 
de quando o Comitê de En-
frentamento ao Coronavírus 
(COE) da Prefeitura de Goi-
ânia passará a avaliar o fim 
da utilização obrigatória do 
item durante a pandemia da 
covid-19 na capital.

O assunto virou pauta em 
diferentes municípios e Es-
tados brasileiros. A partir de 
hoje, o Governo do Distrito 
Federal retirou a obrigatorie-
dade do uso de máscaras em 
locais abertos. No dia 18 de 
outubro, o governador Ro-
naldo Caiado (DEM) afirmou 
que adota uma postura de 
“muita cautela” sobre deso-
brigar a população de utilizar 
a proteção facial durante a 
pandemia. Na ocasião, Caia-
do reforçou a necessidade 
de trabalhar o convencimen-
to das pessoas que ainda 
não tomaram a vacina a re-
ceberem o imunizante.

“Nós não temos pressa 
para dizer que somos aí o 

primeiro, o segundo ou o 
terceiro lugar [a adotar o 
fim da obrigatoriedade do 
uso de máscaras]. Ninguém 
está disputando pole posi-
tion nesse assunto, estamos 
disputando segurança para a 

população. No momento que 
chegarmos a esse nível de se-
gurança, essas medidas serão 
tomadas”, disse o governador 
de Goiás em outubro.

No dia seguinte, 19 de ou-
tubro, o secretário de Estado 

da Saúde (SES-GO), Ismael 
Alexandrino, afirmou ao AR 
que não era a hora de se 
discutir a flexibilização do 
uso de máscaras em Goiás. 
“A falta de consciência e de 
adesão à vacinação poster-

ga o abandono completo da 
máscara. [...] Se a popula-
ção estivesse integralmen-
te vacinada teríamos um 
risco diminuído em relação 
a não usar a máscara”, ob-
servou Alexandrino.

Reprodução

O Ministério Público de 
Goiás (MPGO) propôs uma 
ação civil pública contra o 
Estado, cobrando que se 
cumpra a legislação vigen-
te voltada para a proteção 
do meio ambiente e da 
saúde da população, es-
pecialmente por meio de 
ações necessárias para me-
lhorar a qualidade do ar. 

Na ação, a promotoria 
relata que, desde janeiro 
de 2013, já havia sido ins-
taurado um Procedimento 
Administrativo de Acom-
panhamento de Política 
Pública. Nesta ocasião, 
evidenciou-se a ausência 
quase total de monitora-
mento da qualidade do ar 
no território estadual, bem 
como a ausência de provi-
dências de controle da po-
luição veicular, tanto a at-
mosférica como a sonora.

Também se verificou 
total inércia por parte do 
Estado de Goiás na imple-
mentação da política pú-
blica estadual de mudan-
ças climáticas definidas na 
Lei Estadual nº 16.497, de 
10 de fevereiro de 2009.

“A omissão estatal está 
fartamente corroborada. 
Afinal, não se tem notícia 
de que tenha sido institu-
ída em Goiás a rede esta-
dual de monitoramento 
da qualidade do ar, de que 
houve a realização de um 
inventário de emissões at-
mosféricas e de gases de 
efeito estufa”, afirmou o 
promotor Juliano de Bar-
ros, que acrescenta que 
tampouco houve o levan-
tamento das emissões de 
fontes móveis ou a implan-
tação da necessária análise 
dos impactos climáticos 
nos procedimentos de li-
cenciamento ambiental no 
âmbito do Estado de Goiás.

Ainda conforme des-
taca o promotor, durante 
esses anos de acompa-
nhamento da questão pela 
promotoria, apurou-se que 
no Estado de Goiás, que 
instituiu a Política Nacional 
sobre Mudança do Clima 
(PNMC), foi promulgada a 
Lei nº 16.497, que instituiu 
a Política Estadual sobre 
Mudanças Climáticas. 

Goiânia ainda não tem planos 
para flexibilizar o uso máscara

Às vésperas do leilão do 
5G, marcado para quinta-
-feira, 4, apenas sete das 
27 capitais brasileiras es-
tão totalmente preparadas 
para a nova tecnologia de 
comunicações, de acordo 
com o Conexis Brasil Digi-
tal, entidade que reúne as 
principais operadoras que 
atuam no País. A licitação 
prevê que as empresas co-
mecem a oferecer o 5G até 
31 de julho de 2022, mas o 
cumprimento desse com-
promisso e a qualidade do 
serviço dependem, tam-
bém, dos próprios municí-
pios, explicam as teles.

A avaliação do Conexis 
usa como referência a lei 
municipal de antenas de 
cada capital e o grau de 

aderência aos dispositivos 
da legislação federal sobre o 
tema - a Lei Geral de Ante-
nas (LGA), de 2015. Esse tex-
to traz uma série de regras 
que facilitam a instalação de 
antenas, que hoje possuem 
o tamanho de caixas de sa-
pato. Outro critério usado 
pela entidade é o processo 
de liberação de antenas em 
cada municípios e o tempo 
de análise e liberação após 
o pedido das companhias.

A necessidade de ante-
nas para o 5G é bem maior 
do que para frequências 
como o 2G, 3G e 4G, e, 
embora a competência so-
bre a instalação de antenas 
seja da União, muitos mu-
nicípios avançam sobre o 
tema ao impor restrições 

a esse tipo de equipamen-
to por meio de leis sobre 
uso e ocupação do solo. O 
resultado disso é a queda 
na qualidade dos serviços e 
sinais intermitentes, já que 
as antenas são cruciais para 
uma internet de qualidade 
e estável. “Quanto mais 
adaptada a lei municipal à 
LGA e quanto mais célere 
o processo de avaliação 
dos pedidos de licença, 
mais rápido o 5G estará 
disponível para o municí-
pio e para o consumidor”, 
afirmou o presidente do 
Conexis, Marcos Ferrari.

LISTA
Por esses indicadores, 

as capitais mais preparadas 
para o 5G são Boa Vista, 

Brasília, Curitiba, Fortaleza, 
Palmas, Porto Alegre e Por-
to Velho. De acordo com 
Ferrari, a capital gaúcha se 
tornou referência para o 
5G. “Além de ter uma le-
gislação aderente à LGA, 
o processo de emissão de 
licenças para antenas é 
totalmente informatizado, 
sem intervenção humana, 
e é liberado uma hora após 
o pedido”, disse.

Antes dessas mudan-
ças, cada pedido levava 
até dois anos para ser pro-
cessado. Nessas cidades, a 
lei não impõe condiciona-
mentos que afetem a to-
pologia das redes e a qua-
lidade ou impõe vedações 
para a prestação do servi-
ço de telecomunicações. 

Esses municípios tampou-
co estabelecem limites de 
exposição humana à radia-
ção não ionizante - uma 
competência da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) - ou licencia-
mento para miniantenas, 
nem cobram taxas por di-
reito de passagem.

Quatro capitais estão 
em fase de adaptação para 
a nova legislação. São elas: 
Belo Horizonte, Florianó-
polis, Rio de Janeiro e São 
Paulo. Segundo Ferrari, 
esses municípios estão em 
diálogo com as operadoras 
e pretendem fazer mudan-
ças em suas leis para que 
elas se tornem aderentes à 
legislação federal. As infor-
mações são do jornal

Apenas 7 capitais estão preparadas para receber o 5G
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No momento em que 
Goiás atinge a marca 
infeliz de 35 casos 

de feminicídio no estado, 
hoje (03) foi aprovado em 
primeira votação o projeto 
de lei que divulga a Lei Ma-
ria da Penha nas escolas. A 
proposta tem como objetivo 
sensibilizar a sociedade so-
bre a violência doméstica e 
familiar. Para virar lei, o tex-
to precisa ser aprovado em 
segunda votação e enviado à 
analise do governador.

De autoria do deputado 
estadual Virmondes Cruvi-
nel (Cidadania), o projeto é 
aprovado em um período 
em que Goiás vê seus casos 
de feminicídio aumentarem. 
Durante todo o ano de 2019, 
o estado registrou 40 casos. 
Em 2020, 43. Em 2021, até 
setembro, já foram 35 víti-
mas, mulheres que perde-
ram suas vidas simplesmen-
te por serem mulheres.

LEI NA ESCOLA
Dentre as propostas, o 

texto sugere que toda a co-
munidade escolar precisa 
ter conhecimento sobre a 
Lei Federal nº 11.340/2006, 
a Lei Maria da Penha. Além 
de conscientizar professores 
e alunos sobre o combate à 

esse tipo de violência, será 
reforçado a importância ao 
respeito dos Direitos Huma-
nos, pautados na igualdade 
de gênero e a necessidade 
da denúncia dos casos de vio-
lência contra a mulher nos ór-
gãos competentes. De acordo 
com o projeto, a fiscalização 
ficará a cargo da Secretaria 
de Educação de Goiás.

Como justificativa, o au-

tor do projeto, deputado Vir-
mondes Cruvinel, afirma que 
a proposta é uma resposta 
ao contexto social que ain-
da é marcado pela violência 
contra as mulheres, reforça-
do pela necessidade de pro-
blematização do tema e na 
construção de uma cultura 
preventiva e não violenta.

Ao Diário do Estado, o de-
putado contou como surgiu 

a ideia do projeto “A ideia de 
ensinar a Lei Maria da Penha 
nas escolas surgiu ao ver o 
noticiário sobre o aumento 
dos casos de violência do-
méstica durante a pandemia 
de Covid-19. Como profes-
sor e representante da edu-
cação na Alego, sempre en-
tendi que a conscientização 
sobre temas importantes 
como este pode começar na 

escola. Uma mudança cultu-
ral, nesse caso, que pode in-
clusive salvar vidas”, diz.

A Secretária Municipal de 
Direitos Humanos e Políti-
cas Afirmativas de Goiânia, 
Dra. Cristina Lopes, por sua 
formação como professora, 
acredita que a educação é 
a principal via de combate a 
violência “é justamente esse 
caminho que devemos tri-

lhar para que nossos jovens 
não cometam ou sofram com 
as feridas da agressão, assim 
como eu e tantas outras mu-
lheres que já tiveram a sua 
integridade física, emocional 
e psicológica postas à prova”, 
defende a proposta.

Dra. Cristina, que já foi ví-
tima de violência, acrescen-
ta ainda que “a educação, 
somada à conscientização e 
a prática cultural, transfor-
ma pensamentos e realida-
des. Por isso, nós enquan-
to educadores, pessoas e 
agentes sociais devemos 
apoiar e difundir iniciativas 
que tenham o conhecimen-
to como base”, conclui.

A VIOLÊNCIA
De acordo com o Anuário 

do Fórum Brasileiro de Segu-
rança Pública em 2019 o Bra-
sil  registrou 3.913 casos de 
homicídios de mulheres, dos 
quais 1.350 foram registrados 
como feminicídio. Em Goiás, 
foram 43 mulheres mortas.

As estatísticas do estado 
são alarmantes para as mu-
lheres. Em números, a vio-
lência contra as mulheres 
é dividida em 35 casos de 
feminicídio, 195 de estupro, 
12.205 casos de ameaça, 
7.930 denúncias de lesão cor-
poral e quase 8 mil queixas de 
calúnia, difamação e injúria.

Em entrevista ao Diário do 
Estado nesta quarta-feira (03), 
o presidente em exercício da 
Associação Comercial, Indus-
trial e de Serviços do Estado 
de Goiás (Acieg), Leandro 
Resende, afirmou que Goiás 
tem hoje 480 mil desempre-
gados. As vagas que surgem e 
exigem mínima qualificação, 

como trabalho de garçom, por 
exemplo, não são preenchidas 
por falta de pessoas qualifica-
das. “Mão de obra qualificada 
é um grande problema para 
2022”, afirma Leandro.

O representante da Acieg 
lembra que Dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
que comparam contrata-
ções e demissões,  apontam 

um recorde de 100 mil no-
vas carteiras assinadas em 
Goiás. Por outro lado, dados 
do IBGE mostram que mais 
de 60 mil pessoas ficaram 
desempregadas.

Os dados podem parecer 
contraditórios, mas segun-
do Leandro, tem explicação 
em três fatos. Primeiro, 
mais pessoas que antes não 
trabalhavam passaram a 

buscar emprego. Segundo, 
pessoas de outros estados 
vieram tentar trabalhar em 
Goiás. Além disso, jovens 
que acabaram de comple-
tar 18 anos também bus-
cam uma atividade remu-
nerada. Esses três grupos, 
em geral, são pouco qua-
lificados. “O mercado está 
inchando com pessoas com 
baixa qualificação”, explica.

2022
A falta de trabalhadores 

qualificados é uma das prin-
cipais preocupações para os 
setores de indústria, empre-
sas e prestação de serviços. “É 
um cenário emergencial, não 
podemos tratar este assunto 
mais como um assunto de ter-
ceira ou quarta importância”.

De acordo com o represen-
tante da Acieg, uma solução 

seria mapear quais as vagas 
disponíveis, juntar estratégias 
de diferentes órgãos e fazer 
uma reunião de emergência, 
em janeiro ou fevereiro de 
2022, para se traçar um plano.

Além de funcionários quali-
ficados, alguns gargalos já são 
previstos pelo setor no ano 
que vem, como, por exemplo, 
baixa recuperação salarial, in-
flação e taxa de juros alta.

Reprodução

“Goiás tem 480 mil desempregados”, diz presidente da Acieg

Lei Maria da Penha pode ser disciplina 
obrigatória nas escolas públicas de Goiás
YSABELLA PORTELA

LETÍCIA BRITO
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Uma prestadora de 
serviços do iFood, 
com autorização 

para alterar dados cadas-
trais de restaurantes na pla-
taforma, mudou o nome de 
vários estabelecimentos na, 
causando espanto em usuá-
rios que usavam o aplicativo.

Capturas de tela divul-
gadas em redes sociais 
mostravam restaurantes 
cujos nomes foram troca-
dos para “Bolsonaro 2022” 
e “Petista Comunista”, por 
exemplo, sendo o ex-pre-
sidente Lula (PT) um dos 
principais alvos do ataque. 
O problema foi confirmado 
pela empresa dona do apli-
cativo e passou a ser inves-
tigado internamente.

Os estabelecimentos tam-
bém apareciam com outras 
frases ofensivas, como “Ma-
rielle Franco Peneira” (em re-
ferência à vereadora do PSOL 
do Rio de Janeiro, morta a ti-
ros em 2018). Havia também 
lemas usado por grupos con-
tra vacinas (“Vacina Mata”).

Os usuários do serviço de 
delivery chegaram a atribuir 
a falha a um ataque hacker, 
o que foi desmentido pela 
plataforma. A mudança nos 
nomes ocorreu em diferen-
tes partes do país, como Flo-

rianópolis, Salvador, Natal, 
Criciúma e no ABC Paulista.

“Aproximadamente 6% 
dos estabelecimentos ca-
dastrados na plataforma 
tiveram seus nomes alte-
rados. A empresa tomou 
medidas imediatas para sa-
nar o problema e proteger 
os dados de restaurantes, 
consumidores e entrega-
dores”, afirmou o iFood em 

nota na noite de terça.
O incidente foi causado 

por um operador de atendi-
mento de uma prestadora de 
serviços que tinha permissão 
para ajustar informações ca-
dastrais dos restaurantes 
e o fez de forma indevida. 
Cardápios permaneceram 
inalterados. “O acesso da 
prestadora de serviço foi 
imediatamente interrompi-

do, e os nomes dos restau-
rantes já estão sendo resta-
belecidos”, diz a empresa.

Ainda segundo o iFood, 
os meios de pagamento não 
são armazenados nos ban-
cos de dados da plataforma 
e ficam gravados apenas nos 
dispositivos dos próprios usu-
ários, não tendo havido com-
prometimento de dados de 
cartões de crédito. “Não há 

qualquer indício de vazamen-
to da base de dados pessoais 
cadastrados”, acrescentou a 
empresa em nota.

A ofensiva pró-Bolsonaro 
ocorre poucos dias após o 
iFood encerrar o patrocínio 
ao Podcast Flow, um dos 
mais populares do Brasil, 
apresentado por Bruno Aiub, 
conhecido como Monark.

O apresentador, que 

afirma ser ultrapassado se 
identificar com a direita ou a 
esquerda, é crítico a cotas ra-
ciais, defensor de armas para 
a população e da liberdade 
total de expressão, o que in-
cluiria o que chama de opini-
ões politicamente incorretas.

Recentemente, questio-
nou se ter uma opinião ra-
cista também configuraria 
crime. O iFood, que também 
patrocina podcasts como 
Foro de Teresina, da revista 
piauí, cancelou o contrato.

Em nota, a empresa diz 
que seu propósito é “ali-
mentar o futuro do mundo 
promovendo mudanças e 
impactando positivamente a 
sociedade” e que por isso es-
tava encerrando o patrocínio 
ao Flow. “Não é mais possível 
ser parte de uma sociedade 
desigual, por isso repudiamos 
qualquer tipo de preconceito 
ou ato de discriminação.”

Monark se defendeu. 
“Basicamente, o iFood in-
terpretou meus tuítes aqui 
que defendiam liberdade de 
expressão como se eu tives-
se defendendo racismo, me 
julgou e puniu ao Flow com 
a perda do patrocínio. Basica-
mente me chamando de racis-
ta” escreveu Monark em rede 
social na segunda (1º).

Divulgação

iFood tem nomes de restaurantes 
trocados por frases pró-Bolsonaro

Os testes clínicos de um 
medicamento contra a co-
vid-19 começaram a ser fei-
tos no Brasil. A pesquisa de-
senvolvida pela Pfizer utiliza 
a molécula PF-07321332, 
um antiviral da classe dos 
inibidores de protease. Se-
gundo a farmacêutica, o 
remédio, administrado via 
oral, já mostrou potencial 
para ser utilizado contra o 
novo coronavírus.

Mais de 20 centros de pes-
quisa brasileiros fazem parte 
dos estudos clínicos de Fase 
2 e 3. Amazonas, Bahia, Cea-
rá, Distrito Federal, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, 
Mato Grosso, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, Rio de Janeiro e São 
Paulo têm instituições que 
farão os testes. Para partici-
par do estudo é necessário 
ter mais de 18 anos.

A Faculdade de Medici-
na da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) é 
uma das que realiza os tes-
tes. Segundo a instituição, o 
tratamento é feito com duas 
doses diárias do composto 
PF-07321332 associado ao 
ritonavir por cinco dias segui-
dos. O ritonavir é usado para 
aumentar o nível da droga 
ativa. O acompanhamento 
terá duração de 24 semanas, 

com três visitas presenciais 
no primeiro mês e as demais 
consultas feitas por telefone.

ETAPAS
A molécula que está sen-

do estudada foi aprovada na 
Fase 1, que testa segurança 
e tolerabilidade em huma-
nos. Considerando os resul-
tados já obtidos, incluindo a 
fase pré-clínica, com testes 
in vitro, a Pfizer desenvolve 

agora três estudos pivotais, 
randomizados, duplo-cego e 
controlados por placebo.

Os testes envolvem, por-
tanto, três tipos de pacientes: 
não vacinados ou vacinados 
com suspeita e/ou diagnós-
tico de covid-19 e com baixo 
risco de desenvolver doença 
grave; estudo em pacientes 
não vacinados com suspeita 
e/ou diagnóstico de covid-19 
e com alto risco de desenvol-

ver doença grave; e estudo 
em pessoas não vacinadas 
cujos contatos domiciliares 
estão com covid-19.

Para serem realizados no 
Brasil, os estudos são previa-
mente aprovados pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) e pela Co-
missão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep), além dos 
Comitês de Ética dos centros 
de pesquisa participantes.

Avanço Científico: Pfizer inicia testes de medicamentos contra a Covid-19 



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

SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina autoF: 
3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca cs 
1.4 fire completa só 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 
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

SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina autoF: 
3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca cs 
1.4 fire completa só 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 
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

GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto 
soF: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 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
-------------------------------
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

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

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, 
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de es-
tar e jantar com sacaser-
viço. 2 vagas de garagem 
subsolo. Armários plane-
jados. Tel.: 4007-2717 / 
98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
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
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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, 
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
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
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de es-
tar e jantar com sacaser-
viço. 2 vagas de garagem 
subsolo. Armários plane-
jados. Tel.: 4007-2717 / 
98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
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
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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 
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
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. 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 
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 
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 
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. 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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

-------------------------------
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.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
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: colabo-
rar com o administrativo 
da 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 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
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Em nota publicada nesta 
terça-feira (2) o Conselho 
Regional de Enfermagem de 
São Paulo (Coren-SP) criticou 
a atriz Bruna Marquezine 
após a atriz publicar um cli-
que do look escolhido para 
uma festa de Halloween.

Nos últimos dias diversos 
famosos mostraram em suas 
redes sociais os visuais esco-
lhidos para a comemoração 
do Dia das Bruxas. Entretan-
to o visual escolhido por Bru-
na reviveu a discussão sobre 
o uniforme de enfermeira 
ser  usado como fantasia.

“A enfermagem é uma 
profissão que exige conhe-
cimentos técnicos, anos de 
estudo, muito empenho e 
dedicação em seu cotidia-
no. Por ser uma profissão 
predominantemente femi-
nina, com mais de 80% de 
mulheres, sofre um grande 

impacto da desigualdade de 
gênero, o que inclui episó-
dios de violência e assédio. 
Por esses e outros motivos, 
é inadmissível que a fantasia 
de enfermeira, utilizada em 
Carnavais, festas de Hallo-
ween e sátiras continuem 
sendo toleradas pela socie-
dade, sobretudo por forma-
dores de opinião” declarou o 
Conselho Regional de Enfer-
magem de São Paulo.

No comunicado o Coren-
-SP também lembrou de ou-
tros casos como quando as 
atrizes Ingrid Guimarães e 
Giovanna Ewbank se retrata-
ram após se fantasiarem de 
enfermeiras e a influenciado-
ra Cátia Damasceno que rea-
lizou uma enquete em uma 
rede social, para que seus se-
guidores escolhessem entre 
uma fantasia de Mulher Gato 
e Enfermeira Bem Sexy.

O reino dos fungos 
abrange tudo, desde 
leveduras a cogume-

los. É um fato interessante que 
este reino esteja mais intima-
mente relacionado ao reino 
animal (e, portanto, também 
a nós) do que às plantas!

Ao longo do filme, vemos 
vários amantes de cogume-
los, incluindo o jornalista e 
escritor Michael Pollan (do 
best-seller How To Change 
Your Mind), mas também 
pesquisadores de várias uni-
versidades que estão envol-
vidos em estudos promisso-
res sobre a psilocibina (EN).

REDE DE MADEIRA
A palavra “cogumelo” 

inclui não apenas o corpo 
de frutificação (por exem-
plo, o cogumelo vermelho 
e branco que você vê fre-
quentemente nos cartões 
de Natal), mas também a 
rede de micélio abaixo dele. 
Essa rede pode ser repre-
sentada como uma árvore, 
enquanto o cogumelo visí-
vel representa a maçã.

Essa rede subterrânea de 
micélios pode se expandir 
enormemente e também é 
chamada de “rede de ma-
deira” por Paul Stamets. 
Como você pode ver no fil-
me, essa rede está conec-

tada a quase tudo na vida e 
também parece servir como 
uma linha de comunicação 
entre diferentes árvores.

O filme expõe uma teoria 
que foi desenvolvida por 
Terrence McKenna (após o 
qual esses cogumelos má-
gicos são nomeados): The 
Stoned Ape Theory. Essa 
teoria descreve como nos-
sos ancestrais caçavam e 
ao longo do caminho en-
contravam cogumelos que 
cresciam no cocô de suas 
presas. Agora, é verdade 
que os cogumelos psiloci-

bos preferem prosperar no 
esterco de gado. Você só 
precisa usar um pouco de 
imaginação (e no filme é 
muito bem retratado) para 
imaginar como nossos an-
cestrais foram atingidos por 
um raio, por assim dizer, e 
o entendimento e a consci-
ência do cosmos fluíram ... 
Essa teoria é baseada em o 
fato de o cérebro humano 
ter crescido enormemente 
em um tempo relativamen-
te curto. Os cientistas ainda 
quebram a cabeça regular-
mente sobre isso.

REVOLUÇÃO
Segundo os produtores e 

participantes do filme, está 
ocorrendo uma chamada 
‘revolução micológica’, que 
continuará a se expandir. 
Para mim, isso é completa-
mente verdade e, depois de 
ver o filme, recebo ainda 
mais respeito pela natureza. 
Ao mesmo tempo, tenho um 
sentimento de reverência 
e percebo que tantos mis-
térios. É de grande impor-
tância que nós, como seres 
humanos, tratemos bem a 
Terra e seus segredos.

Documentário Fungos Fantásticos 
e o mundo invisível sob nossos pés

Bruna Marquezine 
causa polêmica após se 
fantasiar de enfermeira


