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DIÁRIO DO ESTADO
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O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro formalizou, em Brasília, sua filiação ao Podemos. Além de reunir diversas autoridades políticas, 
a propaganda consagrou um slogan de nível nacional “Por um Brasil mais justo” e o discurso de um já candidato à Presidência da República. A 
fama de Moro se dá pelo trabalho realizado na Operação Lava Jato, a qual investigou esquema de corrupção e desvio de recursos públicos.

Moro se filia ao Podemos e é um dos 
candidatos da terceira via ao Planalto

EUA e China 
anunciam que 
chegaram a acor-
do climático  p7

Primeiro transplante de rim de 
porco em humano é bem-sucedido
Uma cirurgia inédita ocorreu no centro médico Langone Health. Pela primeira 
vez, um rim de porco foi transplantado para um corpo humano com sucesso. 
Pelas 54 horas observadas, o órgão funcionou sem desencadear rejeição.

p4

Projetos de lei 
que homenageiam 
Iris e Marília devem 
ser unificados  p4
Após as mortes de Marília Mendonça e Iris Rezende, 
vários projetos de lei estão sendo protocolados na 
Câmara Municipal de Goiânia. Na sessão de hoje 
(10), a vereadora Sabrina Garcez (PSD) solicitou 
que fosse apresentado projetos unificados para 
homenageá-los. O presidente da Casa, Romário 
Policarpo (Patriota), acatou a sugestão.

Com a expansão dos perímetros urbanos diminui-se as matas e áreas 
verdes. Com isso, a população por inúmeras vezes acaba precisando 
lidar com visitantes surpresas, que em alguns casos podem assustar. 

Animais na cidade aler-
tam para cuidados com 
crescimento urbano  p3
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Com a expansão dos 
perímetros urbanos 
diminui-se as matas e 

áreas verdes. Com isso, a po-
pulação por inúmeras vezes 
acaba precisando lidar com 
visitantes surpresas, que em 
alguns casos podem assus-
tar. De acordo com Corpo 
de Bombeiros, apenas neste 
ano 6.333 animais silvestres 
foram resgatados e devolvi-
dos ao seu habitat natural.

“O ser humano vai avan-
çando sobre o habitat desses 
animais. Por isso, é muito co-
mum a aparição de serpen-
tes, onças, principalmente as 
suçuaranas, capivaras, qua-
tis…” explicou o capitão do 
Corpo de Bombeiros, Hugo 
de Oliveira Bazílio.

Na manhã desta segunda-
-feira (8) uma onça parda foi 
vista caminhado por uma 
avenida em Senador Canedo, 
região metropolitana de Goi-
ânia. O Corpo de Bombeiros 
foi acionado para o resgate do 
animal. Logo depois, a onça 
foi levada para o Centro de 
Triagem de Animais Silvestres 
do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (IBAMA).

RISCOS
A veterinária da AMMA, 

Isabela Saddi, também ex-
plica que com as matas frag-
mentadas, existem diversos 
prejuízos para os animais 
“como a perda de habitat 
natural, escassez de comida, 
óbitos por atropelamento e 
choques em fios elétricos”.

No entanto, esses animais 
não apresentam risco a se-

gurança da população.
“No geral, eles não vão 

atrás do ser humano para 
predar, para caçar o humano. 
Por isso, acidentes aconte-
cem quando os seres huma-
nos tentam encantoar esses 
animais e eles se sentem 
ameaçados”, ressalta Hugo.

Ainda segundo o capitão 
do corpo de Bombeiros, o 
habito de dar comida hu-

mana para os animais sil-
vestres podem atraí-los e 
também trazer riscos a eles. 
Isso, sem contar que esses 
“animais são imprevisíveis. 
Então trazer eles para próxi-
mo de nossas casas são um 
risco para ambos. ”

RESGATE
Em casos de aparição 

desses animais a AMMA e 

os Bombeiros orientam para 
não tentem fazer a capitara 
dos mesmos. Em alguns ca-
sos, os animais recebem cui-
dados no Centro de Triagem 
de Animais Silvestres.

Entretanto, os bombeiros 
alertam que nem sempre 
esses animais estão fora de 
seu habitat. Na maioria das 
vezes é o ser humano que 
invadiu o seu espaço.

Reprodução

Após as mortes de Ma-
rília Mendonça e Iris Re-
zende, vários projetos de 
lei estão sendo protoco-
lados na Câmara Munici-
pal de Goiânia. Na sessão 
de hoje (10), a vereadora 
Sabrina Garcez (PSD) soli-
citou que fosse apresen-
tado projetos unificados 
para homenageá-los. O 
presidente da Casa, Ro-
mário Policarpo (Patrio-
ta), acatou a sugestão.

Policarpo defendeu 
que a unificação é im-
portante para que seja 
economizado tempo de 
discussões e que a propos-
ta de reconhecimento as 
figuras – política e cultural 
– é comum a todos os ve-
readores. Sabrina diz “Ma-
rília e Iris não eram de um 
vereador ou de outro. Eles 
pertenciam a Goiânia. É 
natural que todos queiram 
homenageá-los”, afirma.

PROJETOS
Dentre as propostas, 

os projetos que alteram 
nomes de ruas são os 
mais comuns. Uma delas, 
é da vereadora Sabrina 
Garcez. Seu projeto é de 
que a avenida T-63 passe 
a chamar  “Avenida T-63 – 
Marilia Dias Mendonça”.

Já o vereador Marlon 
Teixeira (Cidadania) suge-
re a mudança do nome da 
Avenida Castelo Branco, 
cuja homenagem é rela-
cionada a um ex-presi-
dente do período em que 
o Brasil vivia uma ditadu-
ra militar para “Avenida 
Marília Mendonça”. De 
acordo com o vereador, a 
proposta é pelo reconhe-
cimento a tudo o que Ma-
rília Mendonça represen-
tou na vida das pessoas 
“liberdade, alegria, empo-
deramento das mulheres 
e quebra de tabus”, disse.

Ainda, de autoria da 
Sabrina, a vereadora pro-
pôs a criação da Comen-
da Marília Mendonça. A 
outorga pela Câmara Mu-
nicipal será destinadas às 
mulheres que se destaca-
rem na cultura sertaneja. 

Animais na cidade alertam para 
cuidados com crescimento urbano

A inflação acelerou para 
1,25% em outubro, a maior 
para o mês desde 2002, 
quando o índice foi de 
1,31%. Os dados são do Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
divulgados pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) nesta 
quarta-feira (10).

Com isso, o indicador 
acumula altas de 8,24% 
no ano e de 10,67% nos 
últimos 12 meses. Todos 
os nove grupos de produ-
tos e serviços pesquisados 
subiram no mês de outu-
bro, com destaque para 
os transportes (2,62%), 
principalmente, por conta 
do combustível (3,21%). A 
gasolina teve um aumento 
de 3,10%, registrando mais 
impacto individual no índice 
do mês. Essa foi a sexta alta 

consecutiva nos preços do 
combustível, que acumula 
38,29% de variação no ano.

“Transportes tiveram a 
maior variação e o maior 
impacto (0,55 p.p) de 
longe no índice do mês”, 
afirma o gerente do IPCA, 
Pedro Kislanov. A alta da 
gasolina está relacionada 
aos reajustes sucessivos 
que têm sido aplicados no 

preço do combustível, nas 
refinarias, pela Petrobras. 
Além gasolina, houve au-
mento também nos preços 
do óleo diesel (5,77%) do 
etanol (3,54%) e do gás 
veicular (0,84%)”.

Outro destaque foi a 
aceleração dos preços no 
transporte por aplicativo 
(19,85%), que já haviam su-
bido 9,18% em setembro.

ALIMENTOS E BEBIDAS
Já o aumento no gru-

po de alimentos e bebidas 
teve um crescimento de 
(1,17%), sendo a segun-
da maior contribuição no 
IPCA. Entre os alimentos 
mais caros estão o tomate 
(26,01%) e a batata-inglesa 
(16,01%), que fizeram au-
mentar a alimentação em 
domicílio em 1,32%.

O gás de botijão também 
subiu pelo 17º mês conse-
cutivo em outubro, acumu-
lando uma alta de 44,7% 
desde junho de 2020.

ALTAS NO PREÇOS
A maioria das variações 

de preço no mês de outu-
bro foram encontradas na 
região Metropolitana de 
Vitória e no município de 
Goiânia, ambos com 1,53%, 
essa é a maior alta do país.

Em Goiânia, além da 
energia elétrica (5,34%), a 
gasolina também teve um 
crescimento expressivo 
com 4,24%. Essa é a maior 
alta nos preços da capital 
desde fevereiro de 2003.

IPCA
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidos (INPC) 
teve alta de 1,16% em outu-
bro, também o maior resul-
tado para o mês desde 2002. 
No ano, o indicador acumula 
alta de 8,45% e, em 12 me-
ses, de 11,08%, acima dos 
10,78% observados nos 12 
meses imediatamente ante-
riores. Em outubro de 2020, 
a taxa foi de 0,89%.

O IPCA abrange as famílias 
com rendimento de 1 a 40 
salários mínimos, enquanto 
o INPC com rendimento de 1 
a 5 salários mínimos.

Goiânia: Inflação acelera para 1,25% e tem maior variação desde 2002

SAMANTHA SOUZA
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Considerando os 26 es-
tados brasileiros e o 
Distrito Federal, Goiás 

está em 19º lugar entre os 
que mais avançaram na va-
cinação contra a Covid-19. 
Já na comparação entre as 
26 capitais, Goiânia fica um 
pouco atrás, na 21ª posi-
ção. A Secretaria Estadual 
de Saúde de Goiás (SES-GO) 
entende que ainda não é 
momento de discutir flexi-
bilizações, como do uso de 
máscaras, por exemplo, mas 
de garantir que as pessoas 
que ainda não completaram 
o esquema vacinal o façam, 
ainda que atrasado. 

Goiás tem, até agora, 
48,11% da população total 
com as duas doses de imuni-
zantes ou com a dose única. 
O estado está logo atrás de 
Rondônia e Mato Grosso, 
que também têm cerca de 
48% de vacinados. No topo 
da lista aparece o estado de 
São Paulo, com 70,37% de 
pessoas que já receberam 
as duas doses ou a proteção 
única. Em seguida está Mato 
Grosso do Sul, com 65,47% de 
completamente imunizados. 
Para completar os cinco pri-
meiros da lista ainda tem Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná, todos com mais de 
60% com esquema vacinal 
completo (veja quadro).

Entre a 6ª posição e a 
15ª posição, todos os esta-
dos já chegaram a 50% dos 
habitantes imunizados. Os 
cálculos consideram todos 

os moradores, não apenas 
as pessoas aptas a recebe-
rem a dose. Da 16ª posição 
em diante, todos têm menos 
que 49% de imunizados com 
as duas doses. Goiás aparece 
em 19º, à frente de Alagoas, 
com 46,14% e Amazonas, 
com 44,71%. Consideran-
do os que menos chegaram 
a completar as doses está 
o Roraima, que só vacinou 
28,08% da população. Os da-
dos são do Consórcio Brasil.

Superintendente de vigi-
lância em saúde da SES-GO, 
Flúvia Amorim explica que 
existem vários problemas 

que impedem o avanço da 
vacinação em Goiás, entre 
eles, a falta de registro nos 
sistemas. “Alguns municí-
pios atualizam os próprios 
quadros, mas não informam 
as plataformas do estado. 
Se olha no site deles, está 
atualizado, mas não fomos 
informados e, pra gente, 
aparece o dado errado. Já 
reforçamos com os ges-
tores a importância desta 
atualização. Não podemos 
discutir flexibilização se não 
chegarmos a um número se-
guro de imunizados.”

Flúvia Amorim ainda res-

salta que esses municípios 
estão sendo notificados 
para que esta informação 
seja atualizada com rapidez 
porque as medidas e deci-
sões sobre a pandemia no 
estado são baseadas nestes 
números. A superintendente 
ainda acrescenta que Goiás 
tem cerca de 900 mil pes-
soas com atraso na segunda 
dose. Ela diz que é preciso 
saber se realmente as do-
ses não foram aplicadas ou 
se não houve o cadastro da 
aplicação no sistema. 

Para tentar minimizar 
este número, Flúvia diz que 

a SES-GO tem repassado lis-
ta nominal com contatos dos 
que receberam a primeira 
dose e não voltaram para o 
reforço. Cada cidade deverá, 
de acordo com sua logística 
e disponibilidade de pesso-
al, fazer busca ativa destas 
pessoas. “Seja por ligação ou 
indo diretamente nas casas 
dessas pessoas para agen-
dar ou já aplicar a dose em 
atraso. Precisamos que a co-
bertura com a segunda dose 
seja ampliada e cada cidade 
terá de realizar este esforço 
e contamos ainda com as 
pessoas, para que procurem 

os postos para completar o 
esquema vacinal.”

Entre os motivos para 
o alto número de pessoas 
que não foram aos postos 
tomar a segunda dose, a su-
perintendente lista desde a 
falsa sensação de proteção, 
por conta da primeira dose, 
até pessoas que não dese-
jam reação que, porventu-
ra, tiveram com a primeira 
aplicação. “Mas reforçamos 
que tomar as duas doses é 
extremamente importante 
e precisamos que as pessoas 
entendam que, para discutir 
suspensão do uso de másca-
ras, mesmo que apenas em 
ambientes abertos, precisa-
mos de altas coberturas va-
cinais. Tomar só a primeira 
dose não resolve.”

SEGUNDA 
DOSE DA PROTEÇÃO
A demora do avanço da 

vacinação da segunda dose 
em muitas cidades não pode 
ser justificada pela falta de 
vacinas, segundo a superin-
tendente de vigilância epi-
demiológica da Secretaria 
Estadual de Saúde de Goiás 
(SES-GO). “Todos os municí-
pios ampliaram a oferta de 
locais de aplicação e a maio-
ria nem tem mais agenda-
mento. Não é falta de vacina, 
nem é problema de logística. 
Precisamos de conscienti-
zação para chegarmos a um 
alto nível de cobertura de 
vacina para pensarmos em 
discutir novos passos.”

Entrou em vigor no dia 
01 de novembro a Piracema, 
período de defeso que proí-
be todas as atividades pes-
queiras, em todas as bacias 
hidrográficas do estado de 
Goiás. Proibição vai até o dia 
28 de fevereiro de 2022.

Segundo a secretária 
da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável 
(Semad), Andréa Vulcanis, 
durante os próximos quatro 
meses fica proibida a pesca 
nas seguintes modalidades: 
amadora, subaquática, or-
namental e pesca artesanal. 
Entretanto, nesse intervalo 
a modalidade permitida é a 
pesca esportiva, denomina-
da “pesque e solta, e a pesca 
para subsistência.

“Nossas equipes de fisca-
lização estão atuando forte-
mente para que as espécies 
nativas sejam preservadas. 
É importante que todos nós 

tenhamos essa consciência 
ambiental. A Piracema é o pe-
ríodo em que os peixes se re-
produzem e, para garantir que 
não sejam extintos, é necessá-
rio que a pesca seja interrom-
pida”, afirma a secretária.

Para os esportistas que 
querem emitir a licença, 
devem acessar o site do 
Expresso e seguir todos os 
procedimentos. A secretária 
ainda ressalta que durante a 

atividade esportiva, o titular 
deve portar a autorização e 
documento oficial com foto. 

Além da pesca esportiva, a 
pesca de subsistência também 
continua permitida durante 
a Piracema. Contudo, a finali-
dade de consumo próprio ou 
escambo, sem fins lucrativos, 
desembarcado ou em barco a 
remo, está proibido transpor-
te e comercialização.

Segundo prescrito na 

Instrução Normativa (IN) 
02/2020, só é permitido o 
transporte de espécies exóti-
cas que não pertencem à fau-
na do Bioma Cerrado, a exem-
plo de peixes de criatórios, que 
precisam estar devidamente 
regulamentados pelo órgão 
licenciador, ou seja, a Semad.

FISCALIZAÇÃO
O superintendente de 

Proteção Ambiental e De-

senvolvimento Sustentável 
da Semad, Robson Disarz, 
esclarece que esse período 
de defeso é essencial para a 
reprodução das espécies de 
peixes. Portanto, a fiscaliza-
ção será intensificada. “A Se-
cretaria conta o mapeamen-
to dos principais pontos de 
pesca no Estado, localidades 
em que as ações fiscaliza-
tórias serão concentradas”, 
pontua o superintendente. 
Ele também frisa que além 
da Semad, esse trabalho 
também será desenvolvido 
pelo Batalhão Ambiental da 
Polícia Militar do Estado de 
Goiás (COC-PMGO)

FUNÇÃO BIOLÓGICA
De acordo com Juscelino 

Sena, que é professor, ecó-
logo e analista ambiental na 
Universidade Federal de Goi-
ás, a Piracema é o fenômeno 
no qual variadas espécies 
de peixes migram rio acima 
para completarem os seus 
ciclos reprodutivos, no qual 

é muito importante para a 
reprodução.

“Nesse período fica proibi-
da a pesca para que não seja 
comprometido a desova e 
consequentemente a repro-
dução dos peixes. É de extre-
ma importância se respeitar o 
período reprodutivo para que 
não haja o comprometimen-
to da população das diversas 
espécies que se encontrarão 
nesse ciclo”, diz Juscelino.

O ecólogo ainda comple-
menta dizendo que a função 
biológica da Piracema “é fa-
zer com que essas espécies 
procurem as condições am-
bientais mais adequadas rio 
acima, livre de predadores e 
outras situações de vulnera-
bilidade, para que os alevinos 
tenham recursos e condições 
de sobrevivência, garantindo 
assim, a preservação da es-
pécie, a sequência populacio-
nal, a variabilidade, a seleção, 
dentre vários outros  fatores 
de importância ecológica na-
quele habitat”.

Reprodução

Piracema entra em vigor e atividades pesqueiras estão proibidas em Goiás

Goiás é o 19º colocado no ranking 
nacional de vacinação contra Covid-19 

FELIPE FERNANDES
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O ex-ministro da Jus-
tiça e ex-juiz Sergio 
Moro formalizou  

ontem (11), em Brasília, sua 
filiação ao Podemos. Além 
de reunir diversas autorida-
des políticas, a propaganda 
consagrou um slogan de ní-
vel nacional “Por um Brasil 
mais justo” e o discurso de 
um já candidato à Presidên-
cia da República.

A fama de Moro se dá 
pelo trabalho realizado na 
Operação Lava Jato, a qual 
investigou esquema de cor-
rupção e desvio de recursos 
públicos envolvendo a Petro-
bras. Na operação, dentre as 
mais de cem condenações, 
o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e o ex-presiden-
te da Câmara Federal, Eduar-
do Cunha, foram presos por 
decisões do juiz, que estava 
na 13ª Vara Federal Criminal 
de Curitiba.

Sergio Moro deixou a 
magistratura em 2018 após 
o convite do presidente Jair 
Bolsonaro para assumir o 
Ministério da Justiça, entre-
tanto, a relação dos dois não 

durou muito tempo. Moro 
permaneceu no alto esca-
lão do governo por um ano 
e quatro meses e sua de-
missão não foi tranquila. O 
ex-ministro, que tinha “car-
ta-branca” do presidente, 
acusa Bolsonaro de tentar 
interferir na Polícia Federal 

(PF), ao trocar o diretor-geral 
da PF sem nem ao menos 
comunicar o ministro, já que 
é um órgão ligado ao Minis-
tério.

MORO PRESIDENTE?
O jornal Diário do Estado 

conversou com o deputado 

federal José Nelto (Pode-
mos), atualmente líder do 
partido na Câmara Federal 
e presidente estadual do Po-
demos Goiás.

De acordo com o político, 
“depois de muitas conversa-
ções de Moro com o partido 
e avaliando a nossa ideolo-

gia, ele tem que colocar o 
seu nome para ser mais uma 
opção para o povo brasilei-
ro”, dando indícios da candi-
datura à presidência. O de-
putado continua “todos nós 
juntos podemos fazer um 
Brasil melhor e mais justo. 
O ato de filiação dele é mais 

uma alternativa para o povo 
brasileiro que não quer ficar 
com governo (atual) e não 
quer o Lula”.

  Nelto ainda avalia a po-
larização política do país “o 
povo cansou dessa briga de 
extremos. As pessoas que-
rem construir um futuro de 
amor, sem ódio e sem ran-
cor. A gente vê aí lares divi-
didos, trabalhadores e em-
presários de lados opostos. 
O Brasil precisa crescer com 
liberdade de imprensa e sem 
fakenews. Quem promove 
notícias falsas tem que ir 
para a para a cadeia”.

A economia também 
faz parte da pauta do Po-
demos “vamos apresentar 
uma agenda positiva para 
a economia: uma agenda 
costurada com os maiores 
economistas do país, dando 
segurança jurídica aos em-
presários e fazer as reformas 
necessárias que o Brasil pre-
cisa. Vamos combater a cor-
rupção, pois ninguém tem 
dúvidas de que o Moro co-
locou na cadeia corruptos e 
empresários. Vamos acabar 
com as indicações políticas, 
o foro privilegiado e o retor-

Divulgação

Sergio Moro se filia ao Podemos e é um 
dos candidatos da terceira via ao Planalto

Uma cirurgia inédita 
ocorreu no centro médico 
Langone Health, da Universi-
dade de Nova York. Pela pri-
meira vez, um rim de porco 
foi transplantado para um 
corpo humano com sucesso. 
Pelas 54 horas observadas, o 
órgão funcionou sem desen-
cadear rejeição pelo sistema 
imunológico do receptor.

O procedimento de trans-
plantar tecidos e órgãos en-
tre espécies diferentes tem o 
nome de xenotransplante, e é 
tentado por cientistas há pelo 

menos 340 anos. Há registros 
de um médico russo que rea-
lizou um enxerto ósseo de cão 
para reparo de um crânio em 
1682. Entretanto, foi apenas 
a partir dos anos 1990, com a 
possibilidade de se editar ge-
neticamente os animais doa-
dores, que a técnica começou 
a se tornar mais útil. A maior 
promessa da novidade é suprir 
a demanda por órgãos em pa-
íses onde doadores são raros. 

No caso de Nova York, a 
receptora foi uma paciente 
com morte cerebral com si-

nais de disfunção renal, cuja 
família autorizou o experi-
mento. Os resultados dos 
testes do rim transplantado 
foram animadores: o cirurgião 
Robert Montgomery, que lide-
rou o estudo, afirmou em en-
trevista à DW que o rim pro-
duziu a quantidade de urina 
esperada e que o nível anor-
mal de creatinina da recepto-
ra – um indicador de função 
renal deficiente – voltou ao 
normal após o transplante.

No Brasil, pesquisadores 
da Universidade de São Pau-

lo (USP) já realizaram edição 
genética em porcos como 
parte de estudo que tem 
como objetivo o xenotrans-
plante no futuro. O grupo 
está em busca de recursos e 
planejam testes em humanos 
daqui a dois anos. O pesqui-
sador do Centro de Estudos 
do Genoma Humano e Cé-
lulas-Tronco da USP, Ernes-
to Goulart, disse que, neste 
momento da pesquisa, estão 
sendo produzidos os primei-
ros embriões de porcos a par-
tir das células geneticamente 

modificadas, que são os pri-
meiros experimentos de clo-
nagem deste estudo. 

“A primeira etapa para 
produzir um suíno geneti-
camente modificado, para 
que os órgãos desse animais 
sejam utilizados para trans-
plante em humanos, é a eta-
pa de edição genética. Nós já 
concluímos essa etapa”, dis-
se. Até agora, nessa primeira 
etapa, ele explicou que os 
pesquisadores concluíram a 
edição do DNA das células 
de suínos, para que aqueles 

genes que causam a rejeição 
aguda fossem inativados.

O objetivo é que, no futuro, 
quando essas células derem 
origem a um animal, os órgãos 
a serem transplantados não 
causem rejeição no paciente 
humano. No caso da paciente 
transplantada em Nova York 
neste setembro, a equipe de 
Montgomery eliminou o gene 
suíno para um carboidrato 
que desencadeia a rejeição – 
uma molécula de açúcar, ou 
glicano, chamada alfa-gal – e 
assim evitou o problema.

Primeiro transplante de rim de porco em humano é bem-sucedido

YSABELLA PORTELA



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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 
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 
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

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 11 de Novembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 classificadosGoiás, Tocantins e DF, 11 de Novembro de 2021DIÁRIO DO ESTADO 7

-------------------------------
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 Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. 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. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
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 
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 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. 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 
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
-------------------------------
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, OPORTU-
NI4007-2717.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. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
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 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

------------------------------- 
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

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

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

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

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Melody, que nesta se-
mana deu o que falar por 
conta dos rumores de que 
teria vivido um affair com 
a atriz Mel Maia, recorreu 
às redes sociais na última 
terça-feira (09) para escla-
recer toda a história.

Em uma sequência de 
vídeos publicados nos Sto-
ries, a cantora, que foi a 
responsável por espalhar a 
notícia, admitiu que men-
tiu sobre o caso.

“Era brincadeira, real-
mente. Vocês sabem que 
eu gosto de fazer vlogs, 
trollagens, tudo de namo-
rico, porque os meus fãs 
adoram e vivem pedindo 
para eu fazer”, declarou.

“E eu não sei se ela in-

terpretou errado, se ela 
não gostou muito como 
foi exposto tudo isso, mas 
não tem problema. Eu não 
quero treta com ninguém”, 
disse em seguida.

Melody completou: 
“Eu não estou chateada e 
não quero guerra com nin-
guém. Tô de paz com ela. 
Se ela quiser falar comigo, 
eu tô aqui. Se ela não quer, 
também tá tranquilo”.

É válido frisar que Mel 
já havia negado os boa-
tos em suas redes. “Acor-
dei com prints de páginas 
de fofoca sobre a minha 
suposta ficada com a Me-
lody. Eu e ela nunca nem 
nos conhecemos pessoal-
mente”, disparou.

Vai chegando o fim do 
ano e, com ele, o clima 
natalino. As casas, os 

comércios e os locais públicos 
começam a pendurar enfeites 
e levantar as árvores coloridas 
e as lâmpadas festivas. Com a 
chegada de novembro, os stre-
amings já convidaram o Papai 
Noel para a festa e preparam o 
público com os populares filmes 
de Natal, bem antes da virada 
de 24 para 25 de dezembro.

Uma das principais plata-
formas de streaming da atua-

lidade, a Netflix é a que mais 
investe no cinema natalino. 
O serviço anunciou um calen-
dário para este final de ano, 
com filmes e séries, desde o 
dia 1º de novembro até lan-
çamentos na véspera e no dia 
de Natal. As estreias temáticas 
têm um lugar tão especial que 
foram apresentadas separa-
damente do restante dos lon-
gas e seriados que chegam ao 
catálogo em novembro.

Até o momento, há três 
filmes novos sobre o tema 

na Netflix. São eles: A família 
Noel, a comédia romântica Um 
match surpresa, e o cômico fa-
miliar A todos um bom Natal. 
O primeiro chegou na última 
segunda-feira, e os outros dois 
estrearam no fim de semana.

Um match surpresa, pro-
tagonizado por Nina Dobrev, 
chegou ao catálogo na sexta-
-feira. O longa conta a histó-
ria de Natalie, uma moradora 
de Los Angeles azarada no 
amor, que se apaixona por 
Josh por meio de um aplica-

tivo, porém, o rapaz mora do 
outro lado dos Estados Uni-
dos. A protagonista, então, 
escolhe os feriados de fim 
de ano para fazer uma sur-
presa e visitar o pretenden-
te. Josh, no entanto, não é 
aquilo que mostra no app.

A estreia de hoje é A to-
dos um bom Natal, filme que 
apresenta a loucura que vira 
uma família de quatro irmãs 
quando o pai, há tempos de-
saparecido, bate à porta para 
passar o Natal com as filhas.

Um Match Surpresa: comédia
romântica em clima de Natal 

MC Melody admite 
que mentiu sobre 
affair com Mel Maia


