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Ronaldo Caiado, comemorou a realização de mais de 70 mil atendimentos nos dois dias de programação da primeira edição do Mutirão Iris 
Rezende Governo de Goiás anunciou a continuidade do projeto, que deve contemplar todas as regiões de Goiás.E m dois dias de programação, 
55 mil pessoas procuraram os serviços no local e tiveram acesso ao modelo de atendimento idealizado pelo ex-governador Iris Rezende.

Mutirão Iris Rezende faz mais de 
50 mil atendimentos em Goiânia

Messi bate Lewan-
dowski e ganha a 
Bola de Ouro pela 
setima vez  p7 p4

Pix Saque e Troco entram em 
vigor para retirada de dinheiro
Desde ontem passou a valer duas novas modalidades do Pix: Saque e Troco. 
Os usuários poderão fazer saques em locais como padarias, lojas de depar-
tamento e supermercados, não apenas em caixas eletrônicos.

p3

Caldas Novas, uma das principais cidades turísticas do estado, pode 
cancelar as festas de Natal e Réveillon em praças públicas previstas 
para este fim de ano. O motivo é a circulação da variante do corona-
vírus (Sars-CoV-2) ômicron, classificada como de preocupação pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). A cepa, identificada inicialmen-
te na África do Sul, já foi confirmada em pelo menos 13 países.

Com nova variante, cida-
des de Goiás podem vetar 
festas de final de ano  p3
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Em Goiás, 
36% dos 
inscritos 
faltam ao 
Enem, diz 
Inep
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Os moradores do Jar-
dim das Oliveiras, 
em Senador Cane-

do, denunciaram ao Diário 
do Estado, a falta d´água na 
região. Segundo a população, 
desde sexta-feira (26) o setor 
está sem água devido a um 
rompimento na adutora da Es-
tação de Tratamento de Água 
do Ribeirão Sozinha, autarquia 
que é de responsabilidade da 
Agência de Saneamento de 
Senador Canedo (SANESC).

Para a atendente, Juliana 
Lousada Maia, a falta de água 
no município é um descaso 
com a população, já que o 
cenário é comum em algu-
mas regiões da cidade. Ela diz 
ainda a prefeitura esqueceu 
os moradores de Senador 
Canedo, devido a dificuldade 
enfrentada pelos moradores e 
a falta de apoio dos gestores.

“Estamos sofrendo com a 
falta d´água há vários anos, 
mas dessa vez está pior, não 
tem água pra beber. Estáva-
mos tendo que c0mprar ga-
lões d´água para beber. A má-
quina está cheia de roupa suja, 
já está começando a feder 
porque não tem como lavar. 
A pia está cheia de louça suja. 
Tenho que pegar água nos vizi-
nhos que tem poço artesiano 
para tomar banho. Quando a 
água chega é só o barro. Esse 
prefeito está de brincadeira 
com a população”, disse.

FALTA DE APOIO
De acordo com Juliana, a 

prefeitura já foi procurada para 
tentar solucionar o problema. 
No entanto, sem sucesso. A 
atendente diz que a falta de 
apoio por parte da prefeitura 
prejudica a população, em es-
pecial famílias com crianças.

“Eu tenho uma criança 
de três anos, é muito com-
plicado. Não tem água para 
lavar roupa, vasilhas. Essa si-
tuação é frequente, a gente 
já procurou as autoridades. 
Ninguém se importa, na casa 
deles tem água. Quem tem 
só a água da rua fica a mer-
cê. Tem gente que vai na SA-
NESC pegar água porque não 

tem para onde correr. Eles 
não dão a mínima e quem 
sofre é a gente. Eles não dão 
suporte a população, e se a 
gente cobrar acham ruim”.

CONTA  MAIS CARA
A atendente também ex-

plica que mesmo com a falta 
do recurso hídrico, a conta 
d´água vem cada vez mais 
cara. Ela fala que ficou cerca 
de um mês sem água e mes-
mo assim teve de pagar cer-
ca de R$ 400 reais.

“A gente fica esse mon-
te de dias sem água e ainda 
vem a conta cobrando. Dá 
última vez a gente ficou mais 
de um mês sem água, mas 

ainda veio um talão cobran-
do um absurdo sem que a 
gente nem usou. Senador Ca-
nedo está abandonado, não 
tem prefeito ou vereador que 
faça alguma coisa por nós. Se 
tivesse já tinham arrumado 
esse problema de água.

NOTA DA PREFEITURA
“A Sanesc – Agência de 

Saneamento de Senador Ca-
nedo – informa que alguns 
bairros foram afetados por 
um rompimento na adutora 
da Estação de Tratamento 
de Água do Ribeirão Sozinha, 
causando desabastecimento 
temporário. As equipes da Sa-
nesc trabalharam dia e noite 

e o problema já foi soluciona-
do, e os bairros mais baixos já 
estão com o abastecimento 
normalizado. Porém, a água 
demora um pouco mais para 
chegar nos bairros localizados 
na parte alta da cidade.

Além desse reparo emer-
gencial, a Companhia escla-
rece que continua realizando 
serviços de expansão e me-
lhorias no sistema para evitar 
que problemas assim conti-
nuem acontecendo. A Sanesc 
reafirma o compromisso com 
a população de Senador Ca-
nedo e avisa que as obras para 
acabar de vez com a histórica 
falta de água no município es-
tão bastante avançadas”.

Reprodução

Após a realização do 
segundo dia de provas 
do Examen Nacional do 
Ensino Médio (Enem), no 
domingo (28), Goiás ficou 
com a terceira maior abs-
tenção do País. De acordo 
com dados divulgados na 
tarde desta segunda-feira 
(29) pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), 36% dos inscritos 
não compareceram aos lo-
cais de prova - o que repre-
senta 46 mil dos mais de 
127 mil inscritos no estado.

Apenas o Amazonas 
(com 46%) e Rondônia 
(com 37%) tiveram mais 
foltosos que Goiás. Em todo 
o Brasil, 930 mil candidatos 
deixaram de fazer as provas 
no domingo (29,9% de 4 
milhões). A abstenção em 
Goiás, portanto, foi maior 
que a média nacional.

A Secretária de Estado 
da Educação (Seduce) para 
comentar os números, 
mas não foi atendido. Na 
semana passada, repercu-
tiu o vídeo de uma reunião 
da secretária de Educação, 
Fátima Gavioli, com pro-
fissionais do setor. Na gra-
vação, Gavioli cobra ação 
dos servidores para evitar 
a falta de alunos no Enem, 
inclusive acenando com a 
possibilidade de isso inter-
ferir no bônus por resul-
tado para os professores, 
previsto para dezembro. 
A cobrança ocorreu após 
uma abstenção de 32% 
no primeiro dia de prova. 
Após a repercussão, a Se-
duce informou que o pa-
gamento está confirmado.

Fizeram de fato o Enem 
2.179.559 pessoas. É o me-
nor número de participan-
tes desde 2004, quando a 
prova funcionava apenas 
como uma avaliação. Des-
sa forma, este foi o menor 
número de inscritos desde 
que o Enem é usado como 
acesso ao ensino superior. 
A partir de 2005 o exame 
passou a ser usado para 
o Programa Universidade 
para Todos (Prouni) e, em 
2009, ganhou o formato 
atual e tornou-se vestibu-
lar para a maioria das uni-
versidades federais. 

Moradores de Senador Canedo 
estão sem água há três dias

Goiânia deve manter 
uso de máscara por um 
bom tempo. A Secreta-
ria Municipal de Saúde 
(SMS) ainda não consi-
dera desobrigar a utiliza-
ção do item mesmo com 
o avanço na vacinação. 
No estado, a única cida-
de onde é possível andar 
na rua sem a peça é em 
São Luís de Montes Belos. 
Um decreto assinado pelo 
prefeito nesta terça (16) 
oficializou a medida.

Na capital, a assessoria 
de imprensa da SMS infor-
mou ao Diário do Estado 

que “esse assunto ainda 
não foi discutido”. Confor-
me o vacinômetro de Goiâ-
nia, 78% da população com 
idade acima de 12 anos 

recebeu a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. A 
imunização completa, com 
a segunda dose ou dose 
única, ocorreu

CRITÉRIO
A porcentagem da popu-

lação completamente imu-
nizada é justamente o crité-
rio para abolir as máscaras 
do dia a dia dos goianos. A 
recomendação da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES-
-GO) é que se adote o uso 
da máscara até atingir pelo 
menos 70% da população 
com vacinação completa.

No entanto, a pasta res-
salta que são os prefeitos 
quem batem o martelo sobre 
a obrigatoriedade. “Cada mu-
nicípio avalia a pertinência, 
de acordo com dados como 

vacinação e índice de casos da 
doença, conforme a realidade 
local”, informou a assessoria 
de imprensa da SES-GO.

ORIENTAÇÃO 
Um estudo do Ministé-

rio da Saúde avalia a flexi-
bilização do uso da más-
cara através de uma nota 
técnica. O documento, que 
deve ser enviado aos Es-
tados e municípios nesta 
semana, levará em consi-
deração a porcentagem de 
vacinados sem estabelecer 
data para as novas orienta-
ções entrarem em vigor.

Goiânia ainda não discute desobrigar uso de máscaras

PEDRO MOURA
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Caldas Novas, uma das 
principais cidades 
turísticas do estado, 

pode cancelar as festas de 
Natal e Réveillon em praças 
públicas previstas para este 
fim de ano. O motivo é a cir-
culação da variante do coro-
navírus (Sars-CoV-2) ômicron, 
classificada como de preocu-
pação pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS). A cepa, 
identificada inicialmente na 
África do Sul, já foi confirma-
da em pelo menos 13 países.

Secretário de Turismo de 
Caldas Novas, Daniel Ribas 
afirmou que uma reunião está 
agendada para a tarde desta 
terça-feira (30) a fim de dis-
cutir como devem ocorrer os 
eventos de fim de ano da ci-
dade. “Caso seja necessário, 
pode haver o cancelamento. 
Do contrário, com certeza 
faremos algumas mudanças 
para manter a segurança. 
Até o momento, faríamos 
eventos de Natal e Réveillon 
em praças públicas e a cida-
de está operando com capa-
cidade máxima de 75% de 
ocupação da rede hoteleira”. 
O município já havia divulga-
do, inclusive, a programação 
para o Carnaval de 2022.

Em Aruanã, município 
que costuma promover to-
dos os anos uma festa de 
ano novo, as chances de co-
memorações são poucas em 
2021. “A possibilidade da re-
alização de shows é remota 
devido a tudo que aconteceu 
e está acontecendo. Não va-
mos impedir que as pessoas 
venham para Aruanã. Po-

rém, eventos realizados pela 
prefeitura têm poucas chan-
ces de acontecer. Em relação 
ao carnaval, vamos esperar 
mais um pouco e nos mani-
festar no início do ano”, pon-
tua Paulo Valério, secretário 
de Saúde da cidade.

Em Pirenópolis, o Festival 
Canto da Primavera começa 
nesta terça-feira (30) e segue 
até o próximo domingo (5), 
sem alterações. A cidade não 
prevê festas em praças públi-
cas no fim de ano, mas possui 
a Rua do Lazer com opções de 
bar e gastronomia, que aca-
ba movimentando o turismo 
local. Secretário de Saúde da 
cidade, Hisham Hamida diz 
que a análise do cenário é 

constante não apenas levando 
em consideração a população 
local, mas também os turistas 
que devem visitar o município.

“Nós temos acompanha-
do o cenário epidemiológico 
e a nova variante nos causa 
preocupação. O município 
já havia adotado algumas 
medidas para realização de 
eventos nos quais é exigido o 
certificado do esquema vaci-
nal completo além do refor-
ço, da utilização de máscara, 
álcool em gel e distancia-
mento social. Claro que nós 
continuamos acompanhan-
do este cenário e algumas 
medidas mais rígidas podem 
ser adotadas de acordo com 
a mudança do cenário epi-

demiológico, tanto para o 
fim do ano, quanto para o 
Carnaval”, completa Hamida.

O secretário municipal 
de Saúde de Alto Paraíso 
de Goiás, Fernando Couto, 
informou que a prefeitura 
não irá promover nenhuma 
festa de ano novo, mas que 
eventos particulares podem 
ser realizados respeitando 
restrições, assim como tem 
acontecido com o funciona-
mento de pousadas, restau-
rantes e atrações turísticas. 
Porém, na próxima semana, 
o aniversário da cidade será 
comemorado com um even-
to a céu aberto com capaci-
dade para até 2,5 mil pesso-
as. “Temos mais de 70% da 

população vacinada com as 
duas doses”, destaca.  Entre-
tanto, no Painel da Covid-19, 
apenas 59% da população do 
município já tomaram a se-
gunda dose ou a dose única.

RECOMENDAÇÃO
O titular da Secretaria de 

Estado de Saúde de Goiás 
(SES-GO), Ismael Alexan-
drino, afirmou, no último 
domingo (28) que pode re-
comendar que os eventos 
de rua não sejam realizados 
em nenhuma cidade e que 
as festas em locais fechados 
exijam duas doses de vacina 
contra a Covid-19.

No último domingo (28), 
o secretário afirmou que 

além da restrição aos even-
tos de rua, a SES-GO deve, 
também, reforçar a exigên-
cia da vacinação completa 
em reuniões fechadas. “De-
vemos emitir uma recomen-
dação para que não haja 
eventos de rua e os eventos 
que houver em locais onde 
se consiga delimitar o aces-
so, obrigatoriamente tenha 
(a exigência) da segunda 
dose da vacina”, afirmou ao 
POPULAR. Conforme a as-
sessoria da pasta, a orienta-
ção deve ser publicada até a 
próxima sexta-feira (3).

Apesar das medidas, Ale-
xandrino também afirmou 
que ainda não há motivos 
para alarde já que os primei-
ros casos registrados não re-
sultaram em evolução para 
as formas mais graves da do-
ença. Alexandrino também 
afirmou que ainda não há 
motivos para alarde já que os 
primeiros casos não resulta-
ram em evolução para as for-
mas mais graves da doença.

A vacinação contra a Co-
vid-19 é a melhor estratégia 
para conter a disseminação da 
variante ômicron, do coronaví-
rus (Sars-CoV-2), que é poten-
cialmente mais transmissível. 
Apesar de cientistas ainda es-
tudarem se as vacinas disponí-
veis no momento são menos 
eficazes contra esta variante, 
a imunização ajuda a diminuir 
a disseminação do vírus. É o 
que explica o infectologista 
Julival Ribeiro. “Agora, mais do 
que nunca, é importante que 
as pessoas tomem a segunda 
dose e o reforço”, enfatiza.

O Governo de Goiás, por 
meio da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG) e 
do Gabinete de Políticas So-
ciais (GPS), deu início nesta 
semana à entrega de meio 
milhão de brinquedos nos 
246 municípios do Estado. 
Ao longo do mês de dezem-
bro, haverá distribuição de 
carrinhos, bonecas, bolas 
de futebol e vôlei, que aju-
darão a garantir o direito de 
brincar e um Natal com mais 
dignidade e alegria para as 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social.

Os brinquedos já vêm 
sendo retirados pelas equi-
pes municipais na sede da 
Indústria Química do Esta-
do de Goiás (Iquego), na 
capital. O trabalho seguirá 
o cronograma das festi-
vidades de fim de ano de 
cada município. “O Gover-
no do Estado vai estar pre-
sente nos eventos de cada 

cidade em uma verdadeira 
corrente do bem. Levar do-
nativos a quem mais preci-
sa é uma missão assumida 
por nós, mas com certeza 
de forma especial no Natal. 

Planejamos esse momen-
to para que essas crianças 
possam ter a alegria única 
dessa época de festas de 
fim de ano”, destaca o go-
vernador Ronaldo Caiado.

As entregas ocorrem em 
parceria com prefeituras e 
seguem até o dia 23 de de-
zembro. A coordenadora do 
Gabinete de Políticas Sociais 
e presidente de honra da 

OVG, primeira-dama Graci-
nha Caiado, faz questão de 
destacar a parceria com os 
municípios em mais uma 
ação do Governo de Goiás 
na área social. “Nesta edi-
ção especial do Natal do 
Bem, o Estado firma mais 
essa parceria tão importan-
te junto aos municípios para 
levar um Natal mais digno 
às nossas crianças. 

Em Goiânia, a tradicional 
distribuição dos brinquedos 
do Natal do Bem já tem data 
marcada. O Governo de Goi-
ás recebe as famílias em vul-
nerabilidade social da capital 
no próximo domingo (5/12), 
no Ginásio Goiânia Arena, a 
partir das 8h. O público as-
sistirá a apresentações de 
personagens infantis e a um 
grande show de Felipe Araú-
jo. Além dos brinquedos, as 
crianças também receberão 
um lanche especial prepara-
do por voluntários da OVG.

NATAL DO BEM 2021
A programação de Natal 

do Governo de Goiás em 
2021 está repleta de novida-
des. Além da distribuição de 
brinquedos, o Natal do Bem 
oferecido pela OVG passa a 
contar com novo endereço. 
A festa natalina das famílias 
goianas será realizada no 
Centro Cultural Oscar Nie-
meyer, um dos principais 
cartões postais de Goiânia. 
Nesta edição, os visitantes 
poderão ver de perto a Vila 
de Natal, Parada Natalina, es-
petáculos gratuitos de dança 
e música, além de se diverti-
rem em espaços interativos 
em meio às luzes de fim de 
ano com a presença do Papai 
Noel, que promete encantar 
as crianças. O evento, que 
será realizado de 6 de de-
zembro a 2 de janeiro, das 18 
horas às 23 horas, respeitará 
todos os protocolos de segu-
rança referentes à pandemia.

Reprodução

Natal do Bem vai distribuir mais de meio milhão de brinquedos

Com nova variante, cidades de Goiás 
podem vetar festas de Natal e Réveillon
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Desde ontem passou 
a valer duas novas 
modalidades do Pix: 

Saque e Troco. Os usuários 
poderão fazer saques em 
locais como padarias, lojas 
de departamento e super-
mercados, não apenas em 
caixas eletrônicos.

Segundo o Banco Central 
(BC), a oferta dos dois novos 
produtos da ferramenta aos 
usuários é opcional, caben-
do a decisão final aos esta-
belecimentos comerciais, às 
empresas proprietárias de 
redes de autoatendimento 
e às instituições financeiras.

PIX SAQUE
O Pix Saque permitirá que 

os clientes de qualquer insti-
tuição participante do sistema 
realizem saque em um dos 
pontos que ofertar o serviço.

Estabelecimentos co-
merciais, redes de caixas 
eletrônicos compartilhados 
e participantes do Pix, por 
meio de seus serviços de au-
toatendimento próprios, po-
derão ofertar o serviço. Para 
ter acesso aos recursos em 
espécie, o cliente fará um Pix 
para o agente de saque, em 
dinâmica similar à de um Pix 

normal, a partir da leitura de 
um QR Code ou do aplicativo 
do prestador do serviço.

PIX TROCO
No Pix Troco, a dinâmica é 

praticamente idêntica. A di-
ferença é que o saque de re-
cursos em espécie pode ser 
feito durante o pagamento 
de uma compra ao estabele-
cimento. Nesse caso, o Pix é 

feito pelo valor total, ou seja, 
da compra mais o saque. No 
extrato do cliente aparecerá 
o valor correspondente ao 
saque e à compra.

LIMITE
O limite máximo das tran-

sações do Pix Saque e do Pix 
Troco será de R$ 500,00 du-
rante o dia, e de R$ 100,00 
no período noturno (das 20h 

às 6h). De acordo com o BC, 
haverá, no entanto, liberdade 
para que os ofertantes dos no-
vos produtos do Pix trabalhem 
com limites inferiores a esses 
valores, caso considerem mais 
adequado aos seus fins.

TARIFAS
De acordo com o BC, não 

haverá cobrança de tarifas 
para clientes pessoas natu-

rais (pessoas físicas e micro-
empreendedores individu-
ais) por parte da instituição 
detentora da conta de depó-
sitos ou da conta de paga-
mento pré-paga para a reali-
zação do Pix Saque ou do Pix 
Troco em até oito transações 
mensais. A partir da nona 
transação realizada por mês, 
as instituições financeiras ou 
de pagamentos detentoras 

da conta do usuário paga-
dor podem cobrar uma tarifa 
pela transação.

O valor da tarifa cobrada é 
de livre estabelecimento pela 
instituição e deve ser informa-
do ao usuário pagador antes 
da etapa de confirmação da 
transação. “Os usuários nun-
ca poderão ser cobrados di-
retamente pelos agentes de 
saque”, destacou a instituição.

O BC explica ainda que os 
quatro saques tradicionais 
gratuitos realizados pelo 
usuário fora do âmbito do Pix 
Saque e Pix Troco podem ser 
descontados da franquia de 
gratuidades (oito por mês). 
Ou seja, se o usuário realizar 
um saque da sua conta, sem 
ser por meio do Pix Saque ou 
Pix Troco, esse saque poderá 
ser contabilizado e sua fran-
quia de gratuidades poderá 
ser reduzida de oito para 
sete, a critério da instituição.

Para o comércio que dis-
ponibilizar o serviço, as ope-
rações do Pix Saque e do Pix 
Troco representarão o recebi-
mento de uma tarifa que pode 
variar de R$ 0,25 a R$ 0,95 por 
transação, a depender da ne-
gociação com a sua instituição 
de relacionamento.

Divulgação

Pix Saque e Pix Troco entram 
em vigor para retirada de dinheiro

“O pão de cada dia quem 
me dá é o lixo. Todo dia, meus 
filhos e eu vamos para o lixo 
para comer. Quando o cami-
nhão chega, a gente tem que 
ser muito ligeira para pegar.”

A declaração é de uma 
mulher que disputava restos 
de alimentos em um cami-
nhão de lixo em Fortaleza 
- cena que viralizou pelas re-
des, tornando-se representa-
tiva deste momento do país.

Não foi a única. Em ou-
tro caso, um caminhão que 

transportava restos de car-
ne e ossos era disputado 
por famílias no Rio de Ja-
neiro. O motorista afirmou 
ao jornal Extra que, antes, 
as pessoas buscavam os os-
sos para os cachorros, mas 
hoje pedem para si.

Na mesma época em 
que essas imagens provo-
cavam indignação, no início 
de outubro, a Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) soltava a previsão 
de que o Brasil deve ter uma 

safra recorde de grãos no 
período 2021/2022, com 
288,61 milhões de toneladas 
- um aumento de 14,2% em 
relação ao ciclo anterior.

A economia brasileira, 
uma plataforma de expor-
tação de commodities, é 
pensada para abastecer o 
mundo, mas não a nossa 
própria despensa. Vale lem-
brar isso, quando tentarem 
te convencer que o proble-
ma não é a desigualdade so-
cial, mas apenas a pobreza.

De acordo com pesquisa 
da Rede Brasileira de Pesqui-
sa em Soberania e Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, 
19,1 milhões passaram fome 
em um universo de 116,8 mi-
lhões que não tiveram acesso 
pleno e permanente à comi-
da no final de 2020. Os famin-
tos eram 9% da população, a 
maior taxa desde 2004.

Os números, claro, já es-
tão desatualizados e a fome 
cresceu por conta da políti-
ca adotada pelo presidente 

Jair Bolsonaro na pandemia 
- apesar de seus seguidores 
mais fiéis culparem as me-
didas que salvaram vidas da 
covid-19 pelo caos.

Caso ele não tivesse sa-
botado as medidas de isola-
mento social, nem combati-
do o uso de máscaras, muito 
menos promovido remédios 
inúteis para a covid-19, 
como a cloroquina, a pande-
mia teria sido mais curta e a 
economia voltado ao normal 
antes, com menos mortos e 

menos fome. O Brasil regis-
trou mais de 614 mil óbitos 
pela doença até agora.

Para piorar, no momen-
to em que a crise apertou, 
Bolsonaro suspendeu o au-
xílio emergencial que estava 
sendo pago a pobres sem 
emprego no começo deste 
ano durante 96 dias. E só o 
retomou após grande pres-
são social, com valores insu-
ficientes para comprar 25% 
da cesta básica de alimentos 
em grandes cidades do país.

Bolsonaro queria o Brasil como 50 anos atrás. Com a fome, conseguiu



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 
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
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 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$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
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

Veículos
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PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
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$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

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

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 
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-
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 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
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-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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



8 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 30 de Novembro de 2021viral
Reprodução

Reprodução

Pela sétima vez em sua 
carreira, Lionel Messi foi 
eleito como o Bola de Ouro 
(Ballon d’Or), o prêmio en-
tregue pela revista France 
Football para o melhor jo-
gador do mundo. O evento 
foi realizado em Paris na 
tarde desta segunda (29).

“A verdade é que é incrí-
vel estar aqui novamente. 
Eu não sabia o que iria pas-
sar nos últimos anos, já que 
estou perto de encerrar mi-
nha carreira. Agora, em Pa-
ris, estou muito feliz e com 
vontade de seguir lutando 
por novos desafios“, desta-
cou Messi em seu discurso.

“Foi uma honra brigar 
com Lewandowski pela 
conquista. Ele mereceu 
vencer o prêmio The Best 
no ano passado”, finalizou 

o argentino, reconhecen-
do o mérito do atacante 
do Bayern. Na premiação, 
o segundo lugar ficou com  
o polonês Lewandowski  e 
a terceira colocação com o 
ítalo-brasileiro Jorginho.

A capital francesa se tor-
nou o novo lar do argentino 
desde a última janela de 
transferências. Ele atual-
mente joga pelo Paris Saint-
-Germain e pela Seleção 
Argentina, onde é capitão.

BRASILEIROS
O Bola de Ouro é uma 

honraria conhecida mundial-
mente como Futebolista do 
Ano. É concedida anualmen-
te desde 1956. O Brasil já 
levou cinco prêmios por qua-
tro jogadores: Ronaldinho 
(duas vezes), Ronaldo e Kaká.

A Netflix anunciou a 
série A Sabedoria 
do Tempo com Papa 

Francisco. Trata-se de um se-
riado documental com depoi-
mentos de diversas pessoas 
com mais de 70 anos, entre-
vistadas em todo o mundo.

O trailer divulgado nas 
redes sociais da platafor-
ma de streaming já começa 
com o Papa falando que, 

para o mundo ser um lugar 
melhor, é essencial que os 
jovens conversem com as 
pessoas mais velhas.

A partir daí, vemos trechos 
dos depoimentos dos muitos 
entrevistados, incluindo algu-
mas falas de Martin Scorsese, 
que já chegou a lançar um fil-
me na Netflix, O Irlandês.

“Mulheres e homens com 
mais de 70 anos comparti-

lham histórias emocionan-
tes e momentos essenciais 
de suas vidas fascinantes 
nesses contos inspiradores 
e cativantes”, diz a sinopse 
da série da Netflix.

Mais de um ano de fil-
magens em vários lugares 
do mundo para contar a 
história de 18 pessoas com 
mais de 70 anos. Simples-
mente porque algumas vi-

das são inspiradoras.
O seriado da Netflix é ba-

seado no livro de mesmo 
nome (La Sabiduria del Tiem-
po, no original), de autoria do 
próprio Papa Francisco.

A direção da série é de 
Elias e Simona Ercolani. A 
Sabedoria do Tempo com 
Papa Francisco chega em 14 
de dezembro ao catálogo da 
plataforma de streaming.

A Sabedoria do Tempo: série 
documental com Papa Francisco

Messi bate Lewando-
wski e ganha a Bola de 
Ouro pela setima vez


