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Há uma semana, a nova variante de Covid-19 recebeu o nome de Ômicron. Desde então, a Ciência busca entender os reais riscos dela. A 
África do Sul alertou que a Ômicron vem causando aumento de casos no país. Nesta sexta-feira (3), cientistas do país divulgaram um estudo 
apontando que ela aumenta em até três vezes as chances de alguém que já teve Covid-19 desenvolver a doença novamente. 

Covid-19: Risco de reinfecção é três 
vezes maior com variante Ômicron

Papa Francisco 
pede o fim do 
“naufrágio 
civilizacional”  p7 p3

“Daniel vai dar continuidade no 
legado de Maguito Vilela e Iris”
O governador Ronaldo Caiado (DEM) participou hoje (4), pela primeira vez, do En-
contro Regional do MDB, em Anápolis. Na ocasião, dirigentes municipais do partido 
estiveram presentes, inclusive, o presidente estadual, Daniel Vilela (MDB). 

p4

Goiás é o quinto estado com menor gasto mensal com presos, entre 22 
que apresentaram dados ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na lista, 
o menor investimento é de Pernambuco, com custo de R$ 955. Já Tocan-
tins investe R$ 4,2 mil, o maior do País. 

Estado de Goiás é o quinto 
estado com menor gasto 
mensal com presos  p3
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R$ 9 mi-
lhões 
para re-
forma 
do está-
dio Serra 
Dourada
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Está disponível a pes-
quisa “Por Onde Você 
Anda?”. Por meio dela, 

a população responde per-
guntas sobre o trânsito. As 
respostas serão levadas em 
conta na construção do Pla-
no de Mobilidade Urbana de 
Goiânia. O estudo busca en-
tender quais os trajetos dos 
moradores da capital no dia a 
dia. Foi desenvolvido em par-
ceria com a Universidade Fe-
deral de Goiás, por meio do 
Laboratório de Desenvolvi-
mento em Transportes (LDT).

Nesse sentido, a pesquisa 
te três partes. A primeira é a 
de identificação do participan-
te, mas quem preferir pode 
responder de forma anônima. 
A segunda parte tem pergun-
tas sobre a principal forma de 
locomoção de uma pessoa 
dentro do município. Por fim, 
as últimas perguntas são sobre 
hábitos do morador durante a 
pandemia e sua rotina diária.

PESQUISA
A pesquisa é feita pela 

internet, no portal da prefei-
tura ,bem como por aplicati-
vo. Na pagina inicial do site, 
o primeiro passo é clicar no 

ícone Pesquisa de Mobilida-
de. Em seguida, clicando em 
“Participe”, se abrirá a pági-
na com as perguntas.

Além disso, há o Apli-
cativo Prefeitura 24 horas. 
Nele, é necessário clicar em 
“Serviços”. Depois, escolher 
o ícone “Pesquisa de Mobili-
dade” e, então, responder à 
pesquisa até o final.

MOBILIDADE
De acordo com a prefei-

tura, a pesquisa “Por Onde 
Você Anda” é parte da cons-
trução do Plano de Mobilida-
de Urbana de Goiânia. Plano 
que é uma exigência prevista 
na Lei 12.587/2012, que ins-
titui a Política Nacional de 
Mobilidade Urbana. As ci-
dades com população acima 

de 250 mil habitantes devem 
apresentar o documento 
até abril de 2022. Caso con-
trário, perdem verbas fede-
rais destinadas à área.

O plano tem objetivo de 
integrar planejamento ur-
bano e trânsito, com priori-
dade aos pedestres, trans-
porte coletivo e bicicletas.

Em outubro deste ano, 

O DE entrevistou Jonas Gui-
marães, Gerente de Gestão 
Territorial e Mobilidade da Se-
cretaria Municipal de Plane-
jamento Urbano e Habitação 
(Seplanh). O órgão é respon-
sável pelo Plano de Mobili-
dade da capital. Na ocasião, 
Jonas citou o planejamen-
to de ouvir a população na 
construção do documento.

Reprodução

Em evento dos Cronis-
tas Esportivos do Estado 
de Goiás, o governador 
Ronaldo Caiado marcou 
presença e afirmou um 
grande investimento no 
estádio Serra Dourada. 
Segundo o político, o 
Estado irá investir R$ 9 
milhões para reformar a 
praça esportiva, que foi 
por muitos anos a prin-
cipal da região.

“Estou trabalhando 
fortemente para recupe-
rar aquilo que roubaram, 
até mesmo a capela da-
quele tradicional espaço. 
Destinamos quase R$ 9 
milhões para recuperar 
todos os banheiros do 
Serra Dourada, a troca da 
iluminação e para termos 
amplas condições de re-
ceber nossos times”, co-
mentou Ronaldo Caiado.

Segundo o secretário 
de Esporte e Lazer, Hen-
derson de Paula, as obras 
no Serra Dourada deve-
rão ser concluídas até o 
meio do ano de 2022. “As 
reformas dos 36 banhei-
ros já estão em processo 
licitatório e serão conclu-
ídas até maio de 2022, 
assim como a capela do 
Serra Dourada. Da mes-
ma forma, a iluminação, 
para atender às especi-
ficidades da Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
(CBF), será concluída até 
junho de 2022”, comple-
tou o secretário.

SITUAÇÃO
Atualmente o estádio 

Serra Dourada não está 
recebendo jogos do fu-
tebol profissional. A úl-
tima partida foi no dia 8 
de dezembro de 2019, 
quando Goiás e Grêmio 
se enfrentaram pela Sé-
rie A. Porém, no meio do 
ano, o local foi utilizado 
para treinamentos das 
seleções que vieram para 
Goiânia na Copa América. 
Hoje, o local não pode 
receber jogos internacio-
nais nem da Série A por 
conta da iluminação, que 
não tem os padrões míni-
mos exigidos pela CBF.

Goiânia: Prefeitura lança pesquisa 
para ouvir moradores sobre trânsito

Desde sua nascente, 
em Itauçu, o rio Meia Pon-
te atravessa e abastece 15 
municípios. Em determina-
dos pontos, como em Inhu-
mas, é caudaloso e agitado; 
em outras, como Goiatuba, 
é transparente e tranquilo. 
Entretanto, ao atravessar 
Goiânia, o rio se transfor-
ma em um veio anêmico de 
água poluída. A degradação 
é tanta que os rejeitos po-
dem ser detectados na água 
150 quilômetros após o rio 
deixar a capital goiana. 

Repetidos alertas foram 
dados por ambientalistas, 
engenheiros, urbanistas e 
pelo Ministério Público. Após 
muitos adiamentos e omis-
sões, a difícil mas inevitável 
missão de recuperar o rio 
Meia Ponte não foi assumida 
por uma instituição organiza-
da – o que existem são diver-
sos projetos desconjuntados. 

OS RESTOS DE UM RIO
A Organização Não-Go-

vernamental (Ong) Guar-
diões do Meia Ponte é um 
grupo de ambientalistas 
que trabalha para limpar 
o rio Meia Ponte e suas 
margens, realiza reflores-
tamento, promove o for-
talecimento de coopera-
tivas de recicladores, faz 
campanhas de conscien-
tização, faz levantamento 
de dados e denuncia cri-
mes ambientais no rio de 
forma sistemática. 

Ernesto Augustus, um 
dos diretores da Ong, afir-
ma: “Para a maior parte 
dos goianienses, o Meia 
Ponte é invisível. A popu-
lação só entende que exis-
te um rio ali quando falta 
água, quando há mal chei-
ro, quando alaga. Nosso 
trabalho é lembrar a fun-
ção ambiental e social dos 

recursos hídricos”.  
Grande parte do traba-

lho dos Guardiões do Meia 
ponte consiste em fiscalizar 
a ação e obras da Saneago, 
comenta Ernesto Augustus. 
“A Saneago é a maior po-
luidora do Meia Ponte”, diz 
ele. “A companhia de sa-
neamento tem obras para-
das e não explica por quê. 
Neste momento, estamos 
montando um documento 
para entregar ao Ministério 
Público Federal por conta 
do tratamento de esgoto 
não tratado. A Saneago 
precisa entender que a so-
ciedade está olhando”.

“A Saneago possui a 
maior estação de tratamen-
to de esgoto (ete) de todo 
o rio, mas mesmo essa es-
tação faz apenas o trata-
mento primário e não tem 
capacidade para receber 
todo o rejeito que coleta”, 

diz Ernesto Augustus. “Além 
disso, há uma enorme rede 
clandestina de esgoto que 
descarta rejeitos fora do 
mapeamento da Agência 
Municipal do Meio Ambien-
te (Amma). O esgoto in na-
tura ainda pode ser detec-
tado na água do Meia Ponte 
150 quilômetros depois de 
o rio deixar Goiânia.”

Ernesto Augusto tam-
bém afirma que a Amma 
tem culpa por não fiscalizar 
as ligações clandestinas de 
esgoto dentro da cidade. 
“Goiânia tem capacida-
de de coletar e processar 
100% do lixo reciclável, mas 
a adesão da população é 
baixíssima. As pessoas sim-
plesmente não sabem que 
existe, por falta de campa-
nhas de conscientização. 
Esse lixo vai para os córre-
gos e para o Meia Ponte”. 

O diretor da ong rela-

ta que no dia 18 de julho 
de 2020, os membros dos 
grupos Guardiões do Meia 
Ponte e Projeto Navegar 
pela Vida desceram o rio 
de caiaque, partindo do 
ponto onde acontece a 
captação de água, no bair-
ro São Domingos, e foram 
até as ruínas da Usina Jaó. 
“A quantidade de plástico 
acumulado está na ordem 
de milhares de toneladas. 
Há  animais mortos e mi-
lhares de invasões, casas 
em áreas de proteção am-
biental cujos esgotos são 
todos clandestinos”.

Quanto a soluções, Er-
nesto Augusto afirma que 
muitas cidades desenvol-
vidas obrigam a si próprias 
a manter seus rios limpos 
com um truque simples: 
elas captam a água para 
consumo em um ponto de-
pois de o rio deixar a cidade.

Projetos de recuperação do Meia Ponte são desordenados e parciais
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Goiás é o quinto esta-
do com menor gasto 
mensal com presos, 

entre 22 que apresentaram 
dados ao Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ). Na lista, 
o menor investimento é de 
Pernambuco, com custo de 
R$ 955. Já Tocantins investe 
R$ 4,2 mil, o maior do País. 
Os dados constam de relató-
rio apresentado pelo CNJ, que 
informa que o objetivo é qua-
lificar o debate sobre a apli-
cação dos recursos públicos e 
estimular a retomada da vida 
dessas pessoas em sociedade.

A conta é feita de diferen-
tes maneiras nos estados. 
Em alguns, estão inseridos 
custos com pessoal e Defen-
soria Pública, por exemplo. 
Em outros, esses números 
são separados. O CNJ afirma 
uma metodologia de quanti-
ficação dos custos dos esta-
belecimentos penais “pode 
ser uma poderosa ferramen-
ta para subsidiar a tomada de 
decisões”. E ainda reforça que 
o desenvolvimento de polí-
ticas públicas eficazes para o 
sistema prisional depende de 
informações confiáveis.

Consta o relatório que, 
embora conseguir esses da-
dos seja simples, a forma de 
calcular o custo total é um 
desafio. Entre as razões, o 
fato de que prisões estadu-
ais exigem a contabilização 
dos gastos em todas as áre-
as do governo que apoiam o 
sistema prisional. Na maior 
parte dos estados, “ainda que 
as pastas responsáveis pela 
política prisional estadual con-
centrem sob sua responsabili-
dade a maior parte dos gastos 
com a população privada de 
liberdade, gastos com saúde 

e educação dessa população, 
por exemplo, em alguns ca-
sos, advém das rubricas das 
respectivas secretarias”.

No portal da transparência 
em Goiás, não há como con-
ferir os custos mensais com 
estes serviços. Consta que a 
folha de pagamento da Dire-
toria Geral de Administração 
Prisional (DGAP) gira em tor-
no de R$ 23 milhões. No ano 
passado, o Anuário da Segu-
rança Pública apontou que o 
estado tinha 25,5 mil presos.

O CNJ solicitou as infor-
mações que basearam o 
relatório pela Lei de Acesso 
à Informação (LAI). O órgão 
informou que, nos casos em 
que os estados apresenta-
ram custos por tipo, foi cons-
tatado que o principal desti-
no é a folha de pagamento 

e outras despesas com pes-
soal, com valor entre 60% e 
83% dos gastos totais.

O relatório apresentado 
nesta terça-feira (30) tam-
bém mostra que o padrão é 
bastante irregular na aloca-
ção de recursos. No caso da 
alimentação, a variação é de 
até seis vezes entre os esta-
dos. Gastos com material de 
higiene e de limpeza, unifor-
me e colchões, por exemplo, 
chegam a variar até dez vezes.

COMPARAÇÃO
A autora do estudo e es-

pecialista de dados do pro-
grama Fazendo Justiça, Na-
tália Caruso Ribeiro, explica 
que o levantamento mostra 
que, atualmente, não é pos-
sível fazer a comparação 
entre os dados de forma 

automática, porque cada 
estado tem metodologia 
própria para aferir gastos. 
Dos 22 estados que infor-
maram os dados, 11 seguem 
os parâmetros estabelecidos 
na Resolução n. 6/2012 do 
Conselho Nacional de Políti-
ca Criminal e Penitenciária. 
Seis deles apresentam tabe-
las em que os dados estão 
discriminados como indica-
do na normativa. A pesqui-
sa aponta que Goiás afirma 
utilizar a Resolução, mas 
apresentou o dado discrimi-
nando apenas as despesas 
que geram maior impacto no 
custo mensal do preso.

Natália Caruso ressalta 
que por trás de um custo 
baixo pode estar o não aten-
dimento de uma série de ser-
viços previstos em lei, como 

o investimento em profis-
sionalização dos detentos. 
O advogado, conselheiro na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil – Seção Goiás (OAB-
-GO) e professor, Rodrigo 
Lustosa entende que alguns 
dos custos não devem, por-
tanto, ser encarados como 
gasto, mas como investimen-
tos. “É inconcebível que uma 
pessoa que fica sob custódia 
estatal por dois, três anos, 
e que ingressa no sistema 
prisional sem profissão saia 
ainda sem uma profissão. 
Isso aumenta a reincidência. 
O sujeito perde a colocação 
no mundo externo e quando 
sai, sai pior do que entrou, 
não do ponto de vista huma-
no, mas das perspectivas das 
suas possibilidades.”

Lustosa ainda entende 

que gastos que atendam es-
sas expectativas devem ser 
tomados como investimen-
tos. “Reduz-se com isso a 
violência, custo com reinci-
dência”, afirma.

 
DESPESAS 
O relatório do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) 
destaca que, embora a dife-
rença de valores aplicados 
seja grande, o que dever ser 
entendido é que, em alguns 
casos, as despesas apresen-
tadas com departamentos 
penitenciários representam 
apenas uma parte da obriga-
ção financeira com a pessoa 
privada de liberdade, apenas 
uma parcela do quanto o es-
tado se compromete quan-
do condena um indivíduo 
à prisão. Isso significa que 
parte do que apresentado 
como gasto com o preso está 
investido no sistema, disper-
so em diferentes pastas e 
diferentes entes federados. 
“Desse modo, os números 
existentes, até mesmo os 
mais elevados, frequente-
mente subestimam o custo 
total nas prisões estaduais .”

O relatório também aponta 
que a média de custo mensal 
no Brasil é de R$ 2.146. O le-
vantamento apresenta que 
se for considerado esse valor 
pelo tamanho das populações 
prisionais dos estados, o custo 
médio seria de R$ 1.803. “A 
variação entre o valores apre-
sentados pelas UFs, contudo, 
se mostra bastante substan-
cial: há uma diferença de 340% 
entre o estado com o menor 
custo per capta, Pernambuco 
(R$ 955), e o que mais gasta, o 
Tocantins (R$ 4.200)”. 

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) participou 
hoje (4), pela primeira vez, 
do Encontro Regional do 
MDB, em Anápolis. Na oca-
sião, dirigentes municipais 
do partido estiveram pre-
sentes, inclusive, o presi-
dente estadual, Daniel Vilela 
(MDB). Durante o evento, 
Caiado “bateu o martelo” na 
decisão de Daniel como vice.

“Agora vocês podem ter 
uma certeza, não se ganha 
eleição de véspera. Daniel e 
eu, nós nunca decepciona-
mos vocês. Vocês nunca nos 
viram envolvidos em banda-
lheira ou negociata. Vocês 
nunca ouviram nada que 
puderam denegrir as nos-
sas imagens. Por isso, vocês 
têm todas as condições de 

nos ajudar, de cabeça ergui-
da, levantando a bandeira 
e dizendo que as mudanças 
continuam, a moralização e 
a ética vão permanecer em 
Goiás”, afirmou Caiado.

Ao final, ele reafirma o md-
bista na sua chapa como vice 
“Se Deus quiser vamos ter Da-
niel Vilela como vice-governa-
dor. Ele vai dar continuidade 
no legado de Maguito Vilela e 
Iris Rezende”, disse.

EXPECTATIVAS
A escolha de Daniel na 

chapa como vice, sinaliza as 
expectativas de Caiado para 
o estado de Goiás em ter, no 
futuro, Daniel Vilela como 
governador. Durante o even-
to, Ronaldo Caiado (DEM) diz 
que é responsabilidade dele 

em avaliar quem comanda-
rá o estado no futuro e que 
não quer entregar Goiás nas 
mãos de qualquer pessoa.

CHAPA DO CAIADO
Muitos almejam a vaga 

para o Senado na chapa de 
Caiado, mas o governador 
disse que isso será definido 
apenas ano que vem e com 
conversas entre os partidos 
políticos e lideranças.

MARCONI PERILLO
O PSDB também se reuniu 

neste sábado (4). O encontro 
foi em Sanclerlândia e lide-
ranças pediram a candidatu-
ra de Marconi Perillo (PSDB) 
para o cargo de governador. 
No evento, um banner com 
a foto de Marconi e a frase 

“Queremos despertar Goiás 
com a sua candidatura, por-
que sabemos de sua capa-
cidade de gestão. Consegue 
dialogar com as pessoas”.

No entanto, o ex-go-
vernador tem preferido se 
manter em silêncio sobre o 
assunto. Ainda não houve 
um posicionamento públi-
co sobre o tema.

SIMULADOR DO IPTU
A gestão de Rogério Cruz 

(Republicanos), em meio a 
críticas e debandada de servi-
dores, finalmente disponibili-
zou o simulador do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) neste sábado (4). Atra-
vés da plataforma, o contri-
buinte pode saber quanto 
pagará de imposto em 2022.

Reprodução

“Daniel vai dar continuidade no legado de Maguito Vilela e Iris Rezende”

Estado de Goiás é o quinto estado 
com menor gasto mensal com presos
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O desmatamento na 
Amazônia brasileira 
aumentou quase 22% 

entre agosto de 2020 e julho de 
2021, marcando um recorde 
nos últimos 15 anos, segundo 
dados oficiais, uma tendência 
que o governo de Jair Bolso-
naro promete reverter com 
ações mais “contundentes”. O 
desmatamento na maior flo-
resta tropical do planeta tota-
lizou 13.235 km2 no período 
2020-2021, o maior valor des-
de 2005-2006 (14.286 km2), 
segundo registros do sistema 
de monitoramento Prodes, do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (INPE).

É o terceiro aumento anual 
durante o governo de Jair Bol-
sonaro, em um momento em 
que ele tenta rebater as críti-
cas internacionais que o res-
ponsabilizam por promover 
este aumento com políticas 
que fragilizaram a fiscalização 
no bioma e seu discurso favo-
rável a atividades extrativistas 
em áreas protegidas.

Os números representam 
“um desafio para nós e te-
remos que ser mais contun-
dentes em relação a estes cri-
mes. E com certeza seremos, 
ampliaremos a atuação” na 
região, admitiu o ministro 
do Meio Ambiente, Joaquim 

Leite, durante coletiva de im-
prensa em Brasília logo após 
a divulgação do documento.

O governo garante ter in-
tensificado suas ações para 
combater o desmatamento 
ilegal com uma presença 
maior de efetivos em campo 
nos últimos 90 dias, concen-
trado nos 23 municípios com 
maior incidência de crimes 
ambientais. O desmatamen-
to é particularmente atribu-

ído a atividades ilegais de 
mineração e pecuária.

“A essas pessoas que ain-
da insistem nesses crimes 
ambientais, o estado brasi-
leiro vai subir com força total 
para a Amazônia”, garantiu o 
ministro da Justiça e Seguran-
ça Pública, Anderson Torres.

Bolsonaro assumiu o 
poder em janeiro de 2019 
com um forte discurso an-
tiambientalista e é acusado 

por ONGs, por movimentos 
indígenas e opositores de 
debilitar os mecanismos de 
controle ambiental.

Entre agosto de 2018 e 
julho de 2019, a área des-
matada na Amazônia foi de 
10.129 km2, um aumento de 
34% em relação ao período 
anterior, segundo dados do 
sistema PRODES.

No período seguinte 
(2019-2020), foram perdidos 

10.851 km2, um aumento 
de 7%, apesar da mobiliza-
ção de custosas operações 
militares na floresta para 
controlar as atividades ilíci-
tas durante os períodos mais 
intensos de desmatamento e 
incêndios na Amazônia.

METAS DA COP26 
“O resultado é fruto de 

um esforço persistente, 
planejado e contínuo de 

destruição das políticas de 
proteção ambiental no re-
gime de Jair Bolsonaro”, co-
mentou em um comunicado 
Marcio Astrini, secretário-
-executivo da rede Observa-
tório do Clima, que reúne 
as principais ONGs e insti-
tutos ambientalistas que 
atuam no Brasil, incluindo 
Greenpeace e WWF.

O Observatório acusou o 
governo de ocultar os dados 
até depois da COP26, visto 
que o documento divulgado 
nesta quinta-feira pelo Inpe, 
órgão vinculado ao Ministé-
rio de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, é datado em “27 
de outubro de 2021”.

Segundo a rede, o gover-
no já tinha em mãos o dado 
do Inpe antes da conferência 
do clima e o “escondeu deli-
beradamente”, o que o go-
verno nega. “O que eu tenho 
de informação é que foi divul-
gado hoje”, garantiu Leite.

Entre as metas anuncia-
das na última conferência 
da ONU sobre mudanças cli-
máticas em Glasgow, na Es-
cócia, o Brasil antecipou em 
dois anos, de 2030 a 2028, 
o limite para eliminar o des-
matamento ilegal em seu 
território, que abriga 60% da 
floresta amazônica.

Divulgação

Brasil registra desmatamento recorde 
na Amazônia nos últimos 15 anos

Há uma semana, a nova va-
riante de Covid-19 recebeu o 
nome de Ômicron. Desde en-
tão, a Ciência busca entender 
os reais riscos dela. A África 
do Sul alertou que a Ômicron 
vem causando aumento de 
casos no país. Nesta sexta-fei-
ra (3), cientistas do país divul-
garam um estudo apontando 
que ela aumenta em até três 
vezes as chances de alguém 

que já teve Covid-19 desen-
volver a doença novamente. 
A pesquisa ainda é inicial. No 
Brasil, cinco casos foram con-
firmados. Três em São Paulo e 
dois no Distrito Federal.

Os pesquisadores anali-
saram cerca de 36 mil casos 
suspeitos de reinfecção na 
África do Sul. No entanto, a 
equipe não fez mapeamento 
genético em todos os pacien-

tes – processo em que se faz 
um “raio-x” do vírus, para sa-
ber de que variante se trata. 
Além disso, a pesquisa não 
foi formalmente revisada por 
outros cientistas.No entanto, 
mesmo preliminar, o estudo 
é um alerta. Isto porque,de 
acordo com a equipe, os da-
dos coletados sugerem que 
a Ômicron pode ter duas ou 
até três vezes mais chances 

de causar uma reinfecção, 
quando comparada às varian-
tes anteriores.

OUTRA PESQUISA
Na quinta-feira, outro es-

tudo, este do Instituto Nacio-
nal de Doenças Comunicáveis 
da África do Sul, também 
apontou que a ômicron tem 
probabilidade maior de cau-
sar reinfecções. No entanto, 

esses casos aparentam ser de 
sintomas leves.

VACINA
Apenas 24% das pessoas 

estão vacinadas na África do 
Sul. Segundo os cientistas do 
estudo publicado na quinta-
-feira, as vacinas certamente 
ainda protegerão contra qua-
dros mais graves da doença, 
na África do Sul. Mesmo diante 

da Ômicron. Além disso, cien-
tistas da pesquisa divulgada 
sexta-feira disseram que não 
é possível avaliar se a Ômicron 
também consegue driblar a 
imunidade concedida pela va-
cina. Isto porque a equipe não 
tinha dados para fazer essa 
avaliação. Além disso, disse-
ram que é pouco provável que 
a nova variante supere em 
100% a imunidade vacinal.

Covid-19: Risco de reinfecção é três vezes maior com variante Ômicron



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

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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2861Goiás, Tocantins e DF, 6 de Dezembro de 2021



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

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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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, 
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

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

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

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 
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-
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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 
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 desempenho. ENVIAR 
CURRICULUM por email: 
kassioperfumaria@hot-
mail.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-
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 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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Neste domingo (5), 
o Papa Francisco 
viajou até Lesbos, 

na Grécia, para pedir uma 
melhor integração dos imig-
rantes na Europa que, se-
gundo o pontífice, luta para 
demostrar solidariedade.

Desde o início da viagem 
de Franscisco à Grécia, o 
Papa, acolhido por muitas 
famílias exiladas no local, 
sua visita é marcada por visi-
tas ao campo de Mavrovouni 
entre outros. Marovouni ain-
da abriga cerca de 2.200 re-
querentes de asilo, em con-
dições difíceis, quase 70% 
afegãos e um terço menores.

“Estou aqui para vos dizer 
que estou perto de vós, estou 
aqui para ver os vossos rostos, 
para olhar nos vossos olhos: 
olhos cheios de medo e espe-
rança, olhos que viram violên-
cia e pobreza, olhos cheios de 
muitas lágrimas”.

Após saudar calorosamen-
te os imigrantes durante um 
passei pelo campo, o Papa en-
tregou uma mensagem dura 
afirmando que a imigração 
“é um problema mundial” e 
“uma crise humanitária”.

“Não vamos deixar o 
‘mare nostrum’ [nosso mar] 
transformar-se num desola-
do ‘mare mortuum’ [mar de 

morte], nem deixar este pon-
to de encontro tornar-se uma 
cena de conflito. Eu imploro: 
vamos parar este naufrágio da 
civilização”, apelou diante dos 
representantes dos refugia-
dos e dá a presidente grega.

O Papa Francisco ainda aler-
tou que “os fechos (de frontei-
ras) e os nacionalismos, como 
a história nos ensina, levam a 
consequências desastrosas” 
e criticou que “a questão da 
imigração é sempre delegada 
a outros, como se ninguém se 
importasse e fosse apenas um 
fardo inútil que alguém é obri-
gado a carregar, a tolerar”.

O CUIDADO
Quase 900 policiais foram 

deslocados para a ilha, en-
quanto faixas e bandeirolas 
estavam espalhados pela ci-
dade de Mitilene e nos arre-
dores do campo para dar as 
boas-vindas ao Papa Francis-
co. Num ambiente muito ca-
loroso, o pontífice saudou as 
famílias presentes, abençoan-
do incluindo muitas crianças.

“Bem-vindo!”, “Nós te 
amamos”, foram algumas 
das palavras proferidas pela 
multidão. Francisco foi sau-
dado por uma multidão de 
migrantes que se aglomera-
ram entre as tendas.

Reprodução

Papa Francisco pede o fim do “naufrágio 
civilizacional”, em passagem pela Grécia
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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

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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
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, 
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

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

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

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 
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-
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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 
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 desempenho. ENVIAR 
CURRICULUM por email: 
kassioperfumaria@hot-
mail.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-
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 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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A FIA (Federação In-
ternacional de Automo-
bilismo) publicou um co-
municado oficial em que 
confirma que o brasileiro 
Enzo Fittipaldi e o francês 
Theo Pourchaire foram le-
vados por um helicóptero 
médico ao hospital King 
Fahad das Forças Arma-
das, após acidente na lar-
gada da Fórmula 2 neste 
domingo (5), em Jeddah, 
no GP da Arábia Saudita. 
A FIA também confirmou 
que ambos estavam cons-
cientes quando foram 
transferidos.

“Os pilotos foram ime-
diatamente atendidos pela 
emergência e pela equipe 
médica. Ambos estavam 
conscientes e foram reti-
rados pelos médicos. Os 
pilotos foram transferi-
dos de ambulância e he-
licóptero para o Hospital 

das Forças Armadas King 
Fahad, em Jeddah”, infor-
mou o comunicado.

O piloto francês teve 
problemas na largada e 
ficou com o carro da ART 
Grand Prix parado no grid. 
Pourchaire largou na se-
gunda fila, em terceiro lu-
gar, enquanto Fittipaldi ini-
ciou a corrida em 18º lugar, 
o que permitiu que o brasi-
leiro alcançasse alta veloci-
dade desde a largada até o 
momento do acidente.

Os pilotos continuam 
hospitalizados no momen-
to e ainda não há mais de-
talhes sobre as possíveis le-
sões causadas pelo impacto 
da batida. Fittipaldi ficou 
preso nas ferragens do ve-
ículo e precisou ser resga-
tado pela equipe médica. 
Logo depois o piloto fez um 
sinal com os braços, confir-
mando estar consciente.

O cantor e rapper Re-
negado divulgou a 
faixa “Black Power” 

nessa sexta-feira (06), sua 
parceria com a artista Elza 
Soares – comentando em 
seu Instagram ao divulgar a 
canção: “Lutar ao seu lado 
é sempre um presente mi-
nha madrinha”, sobre seu 
carinho pela cantora. Essa é a 
terceira música na qual Rene-
gado e Elza Soares trabalham 
juntos, após “Negão Negra” e 
“Divino Maravilhoso”.

A dupla de artistas utili-
zam “Black Power” para fa-
zer um hino de resistência, 
contra o racismo e a margi-
nalização única que o povo 
negro passa – além de hon-
rar Rebeca Andrade, ginasta 
negra e brasileira que con-
seguiu medalha nas Olimpí-
adas de 2021. Por cima de 
uma batida de samba, com 
toques de trap, Renegado e 
Elza Soares protestam o tra-
tamento da comunidade ne-
gra, pedindo ao mundo que 
“Deixe o moleque brilhar” e 
“Deixe a menina sonhar”.

Com repertório baseado 
nos clássicos de carreira e 
em lançamentos recentes 
dos dois artistas, o show nas-
ceu do movimento #Onda-
Negra, contraponto iniciado 
por Renegado em resposta a 
campanha nas redes sociais 
que propunha um blecaute 
nos perfis do povo negro, em 
protesto pelo flagelo sofrido 
diante do racismo estrutural. 

Renegado propunha exata-
mente o inverso. A exaltação 
da figura dos negros e não o 
apagão proposto.

Elza logo aderiu ao mo-
vimento e após lançarem a 
parceria musical “Negão Ne-
gra”, single feat lançado em 
julho de 2020, que celebra a 
parceria e protesta incisiva-
mente contra o racismo estru-
tural que assola o mundo, em 
especial o Brasil, foi natural o 
desejo de lançarem um show 
juntos para saírem em turnê 
pelo país, levando uma men-
sagem de amor, de esperança 
e principalmente de resistên-
cia. Nasce então um verdadei-

ro tsunami em forma de arte, 
o show Onda Negra.

O SHOW
Após o período de produ-

ção, no qual foi experimen-
tado em Lives durante o ano 
pandêmico de 2020, o show 
amadureceu e teve sua es-
treia no palco do Teatro Mu-
nicipal de São Paulo pela Vi-
rada Cultural em dezembro 
do mesmo ano.

Sob influência do Afro-
futurismo, o espetáculo é 
cuidadoso em cada detalhe, 
desde o figurino dos dois 
artistas inspirado na cultura 
de Wakanda, um país fictício 

localizado na África subsaa-
riana, lar do super-herói Pan-
tera Negra, até a formação 
da banda com dois percus-
sionistas com influências da 
capoeira, além da presença 
nos arranjos do batuque afri-
cano em consonância com 
elementos do samba e da 
música eletrônica e Hip Hop.

Tudo isso ampliado pela 
luz catártica do espetá-
culo, com as cores e tons 
também inspirada na fan-
tástica e colorida cultura 
africana. Uma verdadeira 
explosão dos sentidos para 
celebrar a arte, a música e 
a cultura do povo negro.

Elza Soares e Renegado expressam a 
resistência negra em “Black Power”

Enzo Fittipaldi é 
hospitalizado após ba-
ter em largada da F2


