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Com o início da pandemia em Goiás, muitas famílias precisaram aprender a lidar com o luto, desemprego, isolamento e, silenciosamente, com 
a fome. As pessoas que trabalhavam de forma autônoma, como diaristas, boleiras, pedreiro, vendedor de água e etc, com o isolamento social 
passaram a não ter o ganha pão. Assim, a situação ficou caótica. Como reflexo, Goiás hoje é o quinto estado onde a pobreza mais cresceu.

Reflexos da pandemia em Goiás: como as 
classes sociais vivem a crise econômica?

Brasil é o 2º 
país que mais 
consome filmes 
e séries  p4 p4

Vacinação infantil “não é 
requisito” para o Auxílio Brasil
Nem a vacinação infantil nem a frequência escolar serão critérios para barrar o 
pagamento no Auxílio Brasil, o substituto do Bolsa Família. O benefício começa 
a ser pago a 14,6 milhões de pessoas a partir de quarta-feira (17).

p3

Conhecida como uma das capitais mais verdes do país devido a abundância 
de córregos e parques, Goiânia inicialmente contava com 89 nascentes e 
85 cursos d’água na área onde hoje está a cidade. Os dados constam nas 
publicações oficiais sobre os recursos hídricos da cidade. No entanto, com a 
expansão da capital cerca de 85 córregos foram soterrados, já que boa parte 
dos cursos de água na região eram temporários. 

Obras públicas: expansão 
urbana já soterrou 85 córre-
gos em Goiânia  p2
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Conhecida como uma 
das capitais mais ver-
des do país devido a 

abundância de córregos e 
parques, Goiânia inicialmen-
te contava com 89 nascentes 
e 85 cursos d’água na área 
onde hoje está a cidade. Os 
dados constam nas publica-
ções oficiais sobre os recursos 
hídricos da cidade. No entan-
to, com a expansão da capital 
cerca de 85 córregos foram 
soterrados, já que boa parte 
dos cursos de água na região 
eram temporários. Ou seja, só 
existiam na época das chuvas.

Segundo o delegado titu-
lar da Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes Contra o 
Meio Ambiente (Dema), Lu-
ziano Carvalho, os córregos 
poderiam agregar nas funções 
ambientais, paisagísticas e de 
lazer para a população goia-
niense, caso tivessem sido 
conservados. Ainda de acordo 
com Luziano, a falta engaja-
mento da sociedade na prote-
ção ambiental e um dos princi-
pais fatores para a degradação 
dos locais de preservação.

“Há 20 anos lutamos para 
proteger o meio ambiente da 
construção em zonas de pre-
servação. Na Serrinha, por 
exemplo, se recuperou a nas-
cente, mas uma rede pluvial 
desviou a água. No parque 
Cascavel também fizemos 

esse trabalho, mas o córrego 
foi assoreado. Recuperamos 
o parque Macambira Anicuns, 
mas foi construída uma rua 
em cima”, disse o delegado.

DEGRADAÇÃO
Para Luziano, a degrada-

ção ambiental na construção 
de grandes cidades é comum 
e acontece com frequência. 
Segundo o delegado, um dos 
maiores parques da cidade, o 
Parque Flamboyant, lar de ani-

mais como aves, mamíferos e 
peixes, além de abrigar árvo-
res de variadas espécies quase 
teve uma rua construída.

A construção de obras pú-
blicas e privadas nestes locais 
é tão comum que podemos 
ver exemplos no centro de 
Goiânia. Durante a edificação 
de Goiânia, por exemplo, os 
canais de drenagem caracterís-
ticos de córregos temporários 
foram sendo inseridos na ga-
leria pluvial da cidade. Alguns 

córregos que ficavam cheios 
de água o ano todo foram en-
terrados sob o asfalto, como é 
o caso do Córrego dos Buritis.

O córrego que nasce no 
Clube dos Oficiais da Polícia 
Militar, no Setor Sul, percor-
re três quilômetros passando 
pelas avenidas 87 e 85 e então 
volta à superfície ao lado da 
Assembleia Legislativa do Esta-
do de Goiás. Outros exemplos 
são os córregos Santa Helena e 
Padre Souza, que também pas-

saram pelo mesmo processo.

ALAGAMENTOS
Segundo o delegado da 

Dema, o crescimento urba-
no desordenado trás consigo 
algumas consequências. Por 
exemplo, à impermeabilização 
do solo, impedindo a recarga 
dos lençóis freáticos e cau-
sando alagamentos na cidade 
durante o período das chuvas, 
fato que hoje é um dos princi-
pais problemas de Goiânia.

“A impermeabilização é 
um dos principais problemas 
do soterramento dos córre-
gos por conta das constru-
ções nestes locais. Quando 
chove não tem para onde a 
água correr, afinal, o natural 
é que ela vá para um cór-
rego, lagoa. Como grande 
parte está soterrada ela vai 
para a rua. Por isso não pode 
dar uma chuva que a cidade 
alaga. Várias áreas ficam en-
charcadas”, concluiu.

Reprodução

Obras públicas: expansão urbana 
já soterrou 85 córregos em Goiânia

Transporte coletivo: 
CMTC não cogita aumento 
para janeiro de 2022 (Foto: 
Wildes Barbosa/O Popular)

A reformulação do siste-
ma de transporte coletivo 
metropolitano de Goiânia, 
prometida desde janeiro 
pelo prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos), deve fi-
car para 2022. O modelo 
ainda está em estudo pe-
los técnicos da Prefeitura, 
Companhia Metropolitana 
de Transportes Coletivos 
(CMTC) e Estado de Goiás. 
A previsão é que ele seja 
finalizado ainda neste mês, 
em que será divulgado o 
projeto e também as mu-

danças legais que necessi-
tam ser feitas para a sua im-
plantação. De acordo com 
os técnicos, a alteração no 
sistema vai impedir um re-
ajuste tarifário, que deveria 
ser efetuado a partir de ja-
neiro, de acordo com o con-
trato de concessão.

A tarifa do sistema, atu-
almente em R$ 4,30, não é 
reajustada desde 2019 e o 
presidente da CMTC, Tar-
císio Abreu, garante que a 
companhia sequer iniciou 
o cálculo para verificar qual 
seria o novo valor. “Hoje 
não existe estudo tarifá-
rio, porque nem cogitamos 
esse aumento. O déficit 

existe, mas aqui não temos 
conversado sobre. A pauta 
hoje é a reestruturação do 
modelo”, garante. Em 2020, 
ainda antes da deflagração 
da pandemia de Covid-19, 
o cálculo apontava um 
novo valor tarifário para 
R$ 4,50. Duas reuniões 
da Câmara Deliberativa 
de Transportes Coletivos 
(CDTC) chegaram a ser 
marcadas e canceladas 
para ampliar a discussão, 
quando veio a pandemia.

Um estudo da Associa-
ção Nacional das Empresas 
de Transportes Urbanos 
(NTU) divulgado na sema-
na passada aponta que, em 

média no Brasil, as tarifas 
do transporte coletivo ur-
bano teriam um aumento 
de 50% no próximo ano se 
não houver intervenção do 
poder público. Neste caso, 
o sistema metropolitano 
de Goiânia ficaria até mes-
mo acima de R$ 7, devido 
ao não reajuste em 2020 e 
2021. O presidente da CMTC 
afirma que ainda não há de-
finição técnica sobre o novo 
valor para 2022, “mas todos 
estão empenhados em não 
aumentar”, garante.

Até então, segundo con-
ta Tarcísio Abreu, existe a 
necessidade de definir o 
novo modelo para a im-

plantação no ano que vem 
justamente para garantir a 
operação. Desde o segundo 
semestre de 2020 e espe-
cialmente neste ano, o usu-
ário é atendido em razão 
do Plano Emergencial, diz 
o presidente. No caso, por 
definição judicial, os entes 
metropolitanos (prefeituras 
e Estado) tiveram de arcar 
com o déficit operacional 
das concessionárias, ou 
seja, ha subvenção pública 
para manter o sistema em 
funcionamento. Ao todo, 
mensalmente, o valor des-
tinado é de R$ 7 milhões.

O sistema tem recebi-
do, no entanto, cerca de 

R$ 6,4 milhões mensais, já 
que existe discordância da 
prefeitura de Aparecida de 
Goiânia em arcar com o va-
lor. Existe ação judicial em 
curso para definir se há ou 
não a obrigação de pagar. 
Até mesmo a aceitação de 
Goiânia no Plano se deu 
após decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), no 
início deste ano. Abreu 
conta que a situação está 
pacificada entre a Prefei-
tura e o Estado e o projeto 
de reformulação do siste-
ma deve até mesmo man-
ter a mesma divisão por-
centual para o pagamento 
previsto para 2022.

Mudanças no transporte coletivo adiam reajuste da tarifa para 2022 

PEDRO MOURA
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Com o início da pan-
demia em Goiás, em 
março de 2020, muitas 

famílias precisaram aprender 
a lidar com o luto, desem-
prego, isolamento e, silen-
ciosamente, com a fome. As 
pessoas que trabalhavam 
de forma autônoma, como 
diaristas, boleiras, pedreiro, 
vendedor de água e etc, com 
o isolamento social passaram 
a não ter o ganha pão.

Assim, a situação ficou 
caótica. Como reflexo, Goiás 
hoje é o quinto estado onde 
a pobreza mais cresceu, se-
gundo um estudo da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) 
divulgado no mês passado. O 
levantamento aponta que de 
cada 100 goianos, 24 estão 
na faixa da pobreza.

Com esse “boom” de de-
semprego e consequente-
mente fome, algumas pessoas 
buscaram por ajuda em insti-
tuições governamentais e or-
ganizações sem fins lucrativos. 
Com isso, as instituições assis-
tiram de perto o aumento ex-
ponencial das famílias em situ-
ação de vulnerabilidade social.

BUSCA POR AJUDA
De acordo com a Organiza-

ção das Voluntarias de Goiás 

(OVG), houve um crescimento 
na procura por doações. Cerca 
de 3,33% por leites especiais 
(fórmulas infantis); 14,64% 
(colchão caixa de ovo); 9,32% 
de enxovais e 89,57% de kits 
de fraldas descartável geriátri-
ca. Isso sem contar a busca por 
frutas e verduras de não valor 
comercial que antes era de 100 
famílias e atualmente já são mil.

“As questões econômicas 
começaram a afetar ainda 
mais essas população. Neste 
momento, empresas e pesso-

as se mobilizaram, mas não 
sabiam como chegar até as 
pessoas. Com isso, a CUFA se 
tornou um elo entre quem ti-
nha para ajudar e quem preci-
sava receber a ajuda”, explicou 
Breno Cardoso, Presidente 
da CUFA. A ação da nomea-
da como Mães das Favelas já 
atendeu apenas aqui no esta-
do cerca de 200 mil famílias.

DIREITOS PERDIDOS
A pandemia causou um 

efeito dominó nos direitos 

básicos, garantidos para o 
cidadão pela Constituição 
Brasileira. Visto que, quem 
não fazia parte dos serviços 
considerados essenciais ficou 
impedido de trabalhar. Isso 
fez também empresas decla-
rarem falência, resultando 
em mais pessoas desempre-
gadas. Consequentemente, 
com os pais desempregados 
e as escolas em formato onli-
ne, muitas crianças perderam 
o direito à educação. Pois 
agora, elas não conseguem 

pagar a internet e, assim, não 
acompanham as aulas.

Após um ano e meio do 
vírus circulando em território 
goiano, nos deparamos com 
famílias que foram despejadas 
e que dependem de lonas para 
ter um teto sob sua cabeça. Ou 
de ajuda de familiares e desco-
nhecidos que cederam um es-
paço para que elas se abrigas-
sem. E são pessoas que, antes 
do caos Covid-19, trabalhavam 
para pagar seus alugueis e le-
var comida à mesa.

VULNERABILIDADE 
Adriana Ferreira de Al-

meida, de 40 anos, é uma 
das que se encontra na linha 
da pobreza no Estado. Mãe 
solteira de 11 filhos, ela está 
desempregada e divide a 
casa com a mãe e a irmã mais 
nova, que tem 6 filhos e tam-
bém não consegue emprego. 
Ambas vivem de doações.

Para o Diário do Estado, 
Adriana contou que antes da 
pandemia trabalhava em re-
gime CLT, mas com a chegada 
do vírus ficou desempregada. 
“Antes da pandemia eu tra-
balhava de carteira assinada, 
mas com a pandemia, fui 
mandada embora e a situa-
ção ficou difícil”, contou.

Adriana, não conseguiu 
manter por muito tempo o 
pagamento do aluguel da casa 
onde morava. E por isso, foi 
despejada e precisou deixar 
seu moveis para quitar parte 
da divida. “Eu tive que deixar 
tudo, cama, geladeira, televi-
são, fogão.. Tudo…… Eu fiquei 
muito tempo sem pagar ai não 
teve jeito”, explicou Adriana.

Ela e a irmã Leidiane Fer-
reira de Almeida, 34, em 
Aparecida de Goiânia, disse-
ram ter procurado o Centro 
de Referência da Assistência 
Social (Cras), mas não con-
seguiram ajuda.

A maioria dos brasilei-
ros (75%) se sente “muito 
segura” ou “segura” com o 
avanço da vacinação contra 
a covid-19 no País, revela 
pesquisa feita pelo Ipec com 
2 mil pessoas a pedido da 
Sociedade Brasileira de Imu-
nizações (SBim) e da Pfizer. 
Elas relatam sensações po-
sitivas. Esperança (29%), oti-
mismo (24%) e alívio (16%) 
são as mais citadas. Apesar 

disso, 86% dizem temer uma 
nova onda da doença.

A maioria incentivou pa-
rentes, amigos e colegas de 
trabalho a se vacinarem. A 
expectativa pela retoma-
da nos próximos meses é 
grande. Pelo menos 40% 
querem voltar a encontrar 
mais parentes e amigos, 
bem como frequentar lo-
cais fechados, como cine-
mas, restaurantes, igrejas e 

shoppings. Viajar aparece 
em segundo lugar, com 32%.

“Esses dados positivos 
revelam o reconhecimento 
da população em relação à 
contribuição da ciência para 
a saúde”, disse a médica 
Júlia Spinardi, líder da área 
de vacinas da Pfizer Brasil, 
que apresentou a pesqui-
sa. “Mas vale lembrar que a 
pandemia ainda não acabou, 
e é de extrema importância 

que as medidas de preven-
ção sejam mantidas”, alerta.

NOVOS HÁBITOS
O estudo revelou ainda 

que as pessoas pretendem 
incorporar à rotina muitos 
dos hábitos adquiridos na 
pandemia, como o uso do 
álcool em gel (58%), lavar 
as mãos ao chegar a um lu-
gar (55%), o uso eventual 
de máscaras (40%) e evitar 

aglomerações e contato físico 
desnecessários (31%). “Com 
o tempo, muitos hábitos 
serão relaxados e até aban-
donados, como o distancia-
mento e a lavagem frequente 
de mãos”, disse o diretor da 
Sbim, Renato Kfouri.

FAKE NEWS
Para a maioria dos entre-

vistados (72%), as fake news 
atrapalharam a vacinação. 

Deles, 49% afirmaram não 
compartilhar informação 
(falsa ou verdadeira) por não 
ter o hábito. Outros 46% só 
compartilham informações 
após confirmar a veracidade. 
Só 2% admitiram compartilhar 
informações sem saber se são 
verdadeiras. As fontes mais 
citadas foram órgãos oficiais 
(60%), profissionais de saúde 
(53%) e veículos tradicionais 
de comunicação (36%).

Reprodução

Avanço da vacinação contra Covid aumentam sensação de segurança

Reflexos da pandemia em Goiás: como as 
classes sociais vivem a crise econômica?
SAMANTHA SOUZA
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Nem a vacinação infan-
til nem a frequência 
escolar serão crité-

rios para barrar o pagamento 
no Auxílio Brasil, o substituto 
do Bolsa Família. O benefício 
começa a ser pago a 14,6 mi-
lhões de pessoas a partir de 
quarta-feira (17).

Hoje, a concessão do 
Bolsa Família depende de 
exames pré-natal, acompa-
nhamento nutricional e de 
saúde e frequência escolar 
mínima de 85%. Outra con-
dição para concessão do Bol-
sa Família é a vacinação de 
crianças de 0 a 6 anos.

A informação foi dada 
pelo Ministério da Cidadania 
em comunicado. De acordo 
com a pasta, o acompanha-
mento da imunização e a 
frequência escolar de crian-
ças foram mantidos no novo 
programa, mas o desrespei-
to a essas regras não impede 
que o dinheiro seja repassa-
do às famílias em vulnerabi-
lidade social.

“A vacinação infantil é im-
portante ferramenta para o 
desenvolvimento saudável 
das crianças e não é requi-
sito para o pagamento do 

auxílio”, afirma o ministério. 
“Famílias que tiverem difi-
culdades para cumprir o ca-
lendário de vacinação terão 
apoio do poder público para 
regularizar a vacinação, mas 
continuarão a receber o be-
nefício.”

Enquanto o Ministério da 
Saúde fiscaliza a vacinação 
infantil, nutrição das crian-
ças e pré-natal de gestantes, 
o Ministério da Educação 
acompanha a frequência es-
colar dos estudantes.

Dentre as vacinas infantis 

estão a da caxumba, rubéo-
la, sarampo, hepatites A e B, 
varicela, poliomielite, febre 
amarela, meningite e rota-
vírus. Se a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária) também aprovar a 
aplicação da vacina contra 

Covid-19 a crianças de 5 a 11 
anos, esse imunizante tam-
bém pode entrar no calen-
dário nacional infantil.

O ministério admite que o 
objetivo das condicionalida-
des “é estimular as famílias a 
exercerem o direito de acesso 

às políticas públicas de as-
sistência social, educação e 
saúde” e que o acompanha-
mento por parte do governo 
permite identificar os proble-
mas sociais “que afetem ou 
que impeçam o acesso das fa-
mílias aos serviços públicos”.

AUXÍLIO BRASIL
Em novembro, o bene-

fício sofrerá reajuste de 
17,8%, aumentando o valor 
médio para R$ 217,18 men-
sais. No mês que vem, o va-
lor das parcelas deverá ser 
acrescido de um benefício 
que vai durar até dezembro 
de 2022 e que garantirá um 
Auxílio Brasil de R$ 400 a 17 
milhões de beneficiários

Os 14,6 milhões que hoje 
recebem o Bolsa Família não 
precisarão se recadastrar. 
Têm direito ao benefício as 
famílias com renda per ca-
pita de até R$ 100, conside-
radas na extrema pobreza. 
Quem está em situação de 
pobreza —renda per capita 
até R$ 200— terá direito ao 
benefício desde que entre 
seus integrantes haja alguma 
gestante ou morador com 
até 21 anos incompletos.

Divulgação

Vacinação infantil “não é requisito” 
para o Auxílio Brasil, diz governo

Com o lockdown ocorren-
do em grande parte do país, 
uma das poucas opções de la-
zer no confinamento das casas 
era assistir filmes e séries via 
streaming. Isso fez com que a 
receita da Netflix tivesse um 
forte crescimento de mais de 
47% no último ano, totalizan-
do mais de US$ 2,7 bilhões.

É o que revela um estudo 
realizado pela plataforma de 
desconto “Cupom Valido” 
que compilou dados da Sta-
tista e JustWatch sobre os 
serviços de streaming.

Os brasileiros estão em 2ª 

lugar entre os que mais utili-
zam serviços de streaming no 
mundo, somente atrás dos 
Estados Unidos. Em seguida 
ficam Reino Unido e Alema-
nha, em terceiro e quarto lu-
gar, respectivamente.

Para confirmar este cená-
rio, o DHoje conversou com 
o Alex Santos, casado com a 
Cássia Valsechi há três anos. 
O casal tem o hábito de as-
sistir séries juntos e já se 
atrasou para compromissos 
devido ao “vício”.

“Nós temos um combina-
do de assistirmos algumas 

séries juntos. As vezes eu co-
meço e chamo minha esposa, 
outras vezes ela vê a sinopse 
e me chama pra assistir junto 
e existem as nossas preferi-
das, do nosso gosto, como 
Star Wars ou séries baseadas 
em livros”, conta Alex.

O DHoje questionou se já 
aconteceu de alguns dos dois 
não gostarem da série e aban-
donar pelo meio. “Já sim. Eu 
mesmo comecei Greys Ana-
tomy com ela e parei porque 
tinha muito sofrimento”. Mas 
Alex ressalta que “existem sé-
ries que a minha esposa não 

deixa eu assistir sem ela ou 
se ela dorme e eu continuo 
assistindo, tenho que assistir 
de novo com ela”.

Em relação aos compro-
missos, a reportagem pergun-
tou se já rolou um atraso ou 
até falta de algum churras em 
família, por exemplo. “Não fal-
tamos dos churrascos, mas a 
gente já chegou atrasado por-
que queríamos assistir mais 
um episódio. E também já op-
tamos por ir ao cinema ver um 
filme que estreou, ao invés de 
ir no churrasco”, relembra.

Alex e Cássia estão juntos 

(entre namoro e casamento) 
há 17 anos e Alex conta que 
na época do namoro eles as-
sistiam muitos filmes e séries 
com box de DVD, até porque, 
naquela época os streamings 
ainda não existiam. “Já pas-
samos carnaval assistindo o 
DVD do Band of Brothers, sé-
rie de guerra da HBO”.

O casal vê como positiva 
essa “invasão” de streamings 
na vida do brasileiro, por dar 
a oportunidade de acessar vá-
rios tipos de conteúdo. “Essa 
variedade, com um clique 
você já está assistindo algo. 

Eu tenho HBO, Disney, Netflix 
e Amazon Prime, e fica sem-
pre aquela dúvida: o que eu 
vou assistir agora?”, frisa Alex.

A parte ruim, segundo Alex, 
é justamente o fato dos strea-
mings estarem ficando seg-
mentado e, com isso, quem 
gosta acaba tendo que assinar 
todos para ter acesso a tudo. 
“Às vezes você quer ver um 
filme e não tem em nenhum 
servidor de streaming, aí tem 
que assinar. Por exemplo, que-
ro ver Star Wars que só tem na 
Disney, aí quero ver Harry Pot-
ter que só tem na HBO”.

Brasil é o 2º país que mais consome filmes e séries online



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. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ 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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
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

-------------------------------
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, 
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 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
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

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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
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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O governo austríaco 
decidiu impor um 
lockdown às pessoas 

não vacinadas contra o novo 
coronavírus, a partir desta 
segunda-feira (15/11), com 
a aproximação do inverno e 
o aumento das infecções na 
Europa. A Alemanha tam-
bém impõe limites de circu-
lação mais rígidos e o Reino 
Unido expande a aplicação 
de reforço da vacina para in-
cluir adultos jovens.

Nas últimas semanas, a 
Europa tornou-se novamen-
te o epicentro da pande-
mia. Com isso, alguns paí-
ses voltaram a considerar 
a retomada de restrições 
no período que antecede o 
Natal e ampliaram o deba-
te sobre as vacinas, se elas, 
por si só, são suficientes 
para conter a pandemia. 

A chegada do inverno no 
Hemisfério Norte preocupa 
as autoridades, já que o vírus 
se espalha mais facilmente 
nos meses de frio, quando as 
pessoas se reúnem dentro 
de casa.  Na semana passa-
da, a Europa foi responsável 
por mais da metade da mé-
dia de infecções em todo o 
mundo e cerca da metade 
das últimas mortes, de acor-
do com uma contagem da 
Reuters. São os níveis mais 
altos desde abril do ano pas-

sado, quando o vírus estava 
em seu pico inicial na Itália.

Governos e empresas 
temem que a pandemia pro-
longada atrapalhe a ainda 
frágil recuperação econômi-
ca.  O governo da Áustria, 
conservador, disse que cerca 
de 2 milhões de pessoas no 
país, de cerca de 9 milhões 
de habitantes, agora só têm 
permissão para deixar suas 

casas em alguns casos, como 
ir ao trabalho ou fazer com-
pras de itens essenciais.

Há, no entanto, um ceticis-
mo generalizado, inclusive en-
tre os conservadores e a polí-
cia, sobre como o bloqueio 
pode ser aplicado - será difícil 
verificar, por exemplo, se al-
guém está indo para o trabal-
ho, o que é permitido, ou indo 
fazer compras para não itens 

essenciais, o que não é.
”Meu objetivo é muito 

claro: fazer com que os não 
vacinados sejam vacinados, 
não prender os não vacina-
dos”, disse o chanceler Alex-
ander Schallenberg à Rádio 
ORF enquanto explicava o 
bloqueio, que foi anunciado 
nesse domingo. O objetivo 
é conter o surto de novas 
infecções, alimentadas por 

uma taxa de vacinação total 
de apenas cerca de 65% da 
população, uma das mais 
baixas da Europa Ocidental.

 
NOVA ONDA
O governo federal da 

Alemanha e os líderes dos 
16 estados do país devem 
discutir novas medidas nes-
ta semana. Três ministros 
de saúde estaduais alemães 

pediram às partes que nego-
ciam para formar um novo 
governo. O objetivo é pro-
longar o poder dos estados 
de implementar medidas 
mais rígidas, como bloqueio 
ou fechamento de escolas, 
à medida que a taxa de in-
cidência de covid-19 de sete 
dias atingia níveis recordes.

A chanceler Angela Merkel 
pediu às pessoas não vacina-
das que reconsiderem sua 
decisão,em mensagem de ví-
deo divulgada no sábado (13).  
”Semanas difíceis estão à nos-
sa frente, e você pode ver que 
estou muito preocupada”, dis-
se Merkel em seu podcast se-
manal. ”Peço urgentemente 
a todos que ainda não foram 
vacinados: reconsiderem.”

A França, a Holanda e mu-
itos países da Europa Orien-
tal também estão enfrentan-
do um surto de infecções. A 
Grã-Bretanha deve estender 
a aplicação de doses de re-
forço da vacina para pessoas 
entre 40 e 49 anos, disse-
ram autoridades hoje, para 
aumentar a imunidade em 
declínio antes dos meses 
mais frios de inverno.

Atualmente, todas as 
pessoas a partir de 50 anos, 
aqueles que são clinicamente 
vulneráveis e os profissionais 
de saúde da linha de frente 
são elegíveis para reforços.

Reprodução

Áustria inicia lockdown para antivacinas 
em meio a nova onda de covid na Europa
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Reprodução

Conhecida como rainha 
da sofrência, cantora e com-
positora de 26 anos liderou 
o chamado sertanejo femi-
nino e colecionou sucessos. 
Marília cantou amor, trai-
ção e dor de cotovelo

Em apenas cinco anos 
de estrelato, a cantora Ma-
rília Mendonça colecionou 
sucessos. A rainha da so-
frência, de 26 anos, garan-
tiu o lugar no hall da fama 
com composições sobre so-
frimento amoroso, voz mar-
cante e jeito espontâneo. A 
morte dela nesta sexta (05) 
aconteceu no auge de uma 
carreira prestigiada.

Impossível não conhe-
cer ou cantarolar algum 
refrão de sucesso. Em 
2015, a artista ganhou re-
conhecimento nacional 

com o single “Infliel”. A 
fama não foi surpreenden-
te, como a morte de Marí-
lia, que escrevia músicas e 
cantava desde os 12 anos 
de idade. Ela ficou conhe-
cida entre os artistas pri-
meiro como compositora 
e só depois se aventurou.

Da primeira composição 
“Minha Herança”, gravada 
em 2009 por João Neto e 
Frederico, veio a sequência 
de canções que estouraram 
nas vozes de Cristiano Araú-
jo, Henrique e Juliano e Jorge 
e Mateus e outros artistas.

A goiana de Cristianópo-
lis, a cerca de 92 quilôme-
tros de Goiânia, estreou no 
mercado musical quando 
ainda era menor de idade e 
talvez não imaginasse que 
arrebataria multidões em 
tão pouco tempo de vida.

Recentemente, o Top 
10 da Netflix no Brasil 
contava com a pre-

sença de “Maid”. Baseada 
no livro “Superação: Traba-
lho Duro, Salário Baixo e o 
Dever de Uma Mãe Solo”, de 
Stephanie Land, a minissérie 
foi lançada em 2021. A his-
tória conta a jornada fictícia 
de Alex Russell, uma mulher 
que sofre abusos psicológicos 
constantes de seu namorado. 
Certo dia, ela foge de casa 
com sua filha Maddie, de dois 
anos, e busca refúgio na cida-
de grande. Com uma narrati-
va forte e crua, a obra pincela 
diferentes tipos de prisão.

O elenco é capitaneado 
por Margaret Qualley, pre-
sente em “Era Uma Vez em 
Hollywood…” e “The Lefto-
vers”. Nick Robinson, de “Com 
Amor, Simon”, interpreta Sean, 
o pai de Maddie. Uma curiosi-
dade é que Andie MacDowell, 
que vive a mãe de Alex, Pau-
la, na minissérie, é também a 
mãe da atriz Margaret Qualley 
na vida real. A obra tem cria-
ção de Molly Smith Metzler, 
co-produtora e uma das rotei-
ristas de “Orange Is The New 
Black” e “Shameless”.

RESENHA DE “MAID”
“Maid” é uma daque-

las produções difíceis de se 

abandonar. O seu ritmo é ca-
denciado, mas está sempre 
apresentando novos desdo-
bramentos. A trama não é 
essencialmente complicada, 
mas demanda bastante en-
volvimento emocional. No 
início, a minissérie apresenta 
lentamente as suas persona-
gens para que tenhamos um 
panorama genérico do que 
está prestes a aparecer em 
tela. Aos poucos, sem perce-
bermos totalmente, estamos 
nos importando intensa-
mente com o destino da pro-
tagonista, principalmente.

É possível alcançar essa 
característica, em primeiro 
lugar, pelo nível de atuações 

da série. Alex Russell possui 
uma personalidade bem de-
finida. A aparente fragilidade 
da personagem é trabalhada 
de forma com que a sua cres-
cente força vai sendo mos-
trada à conta-gotas, sem que 
o desenvolvimento pareça 
forçado. O seu amor genuíno 
pela filha entrega um tom de 
sensibilidade à história, a qual 
fica cada vez mais pesada à 
medida que o tempo passa. 
Tudo de errado passa a acon-
tecer com a protagonista, e o 
anseio pela melhoria da situ-
ação torna a experiência cati-
vante e hipnotizadora.

A trama consegue extrair 
o máximo de si mesma. A 

premissa é relativamente sim-
ples: a tentativa de se escapar 
de um relacionamento abusi-
vo. Entretanto, embora nunca 
perca de vista a sua temática 
principal, o enredo vai crian-
do constantes arcos paralelos 
que acrescentam problemáti-
cas ao cenário geral. As preo-
cupações de Alex em relação 
à filha ganham contornos 
desesperadores quando ela 
precisa se desdobrar para aju-
dar a mãe, procurar emprego, 
moradia e se manter disponí-
vel o suficiente para não dei-
xar nenhum dos problemas se 
agigantar. Desta forma, a mi-
nissérie é capaz de se renovar 
a cada passo dado.

Maid: uma minissérie real, 
intensa e de cortar o coração

Marília Mendonça 
deixa legado no mun-
do sertanejo
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