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Nas mãos do Palácio do Planalto desde 12 de novembro, o pedido da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de cobrar o certificado de 
vacinação para liberar a entrada no Brasil esbarrou na postura negacionista do presidente Jair Bolsonaro (PL). Aliados do presidente não que-
rem tomar decisão que desagrade a militância bolsonarista. Ainda avaliam que o STF acabará decidindo sobre o controle das fronteiras.

STF dá prazo para governo se manifestar 
sobre passaporte da vacina contra Covid
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Senador Canedo pagou mais de R$ 7 milhões para 
médicos em 2021 por meio de contratos duvidosos
A Secretaria da Saúde de Senador Canedo efetuou, até o dia 1º de dezembro, o pagamento de mais de R$ 7, 3 milhões dos 
R$ 11,9 milhões empenhados com as quatro principais empresas responsáveis pela contratação de aproximadamente 210 
médicos prestadores de serviço para o município. Os recursos são oriundos do Fundo Municipal de Saúde. 
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O Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás 
(OVG) inauguraram, nesta segunda-feira (06), às 19h, o Natal do 
Bem 2021, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. O evento 
foi aberto pelo governador Ronaldo Caiado, é um dos mais espera-
dos do ano pelas famílias goianas.

Governo de Goiás e 
OVG abrem Natal do Bem 
no Oscar Niemeyer  p3
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Em Goiânia, quatro a 
cada dez jovens com 
idade de 18 a 29 anos 

que receberam a primeira 
dose da vacina contra a Co-
vid-19, não retornaram para a 
aplicação da dose 2° da vaci-
na. Os dados são da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de 
Goiânia. Outras 22,4 mil pes-
soas da mesma faixa etária na 
capital não tomaram sequer 
a primeira dose do imunizan-
te, correspondendo a 8% do 
total estimado. Para tentar 
ampliar a cobertura vacinal, 
não apenas para esta faixa 
etária, a prefeitura começou 
a vacinação itinerante, que vai 
percorrer terminais de ônibus, 
praças e shoppings.

Goiânia imunizou 56,6% 
da população total com  duas 
doses ou com dose única, no 
caso da Janssen. A terceira 
dose, ou reforço, foi aplica-
da em 9,3% dos habitantes. 
Entre 12 e 17 anos, cujo re-
torno para a segunda aplica-
ção começa nestas semanas, 
apenas 2,3% estão com o 
esquema vacinal completo. 
Ainda assim, os números para 
a dose 1 já são insatisfatórios. 
Isto porque, 64,7% tomaram 
a dose 1. A vacinação de ado-
lescentes, não apenas para 
Covid-19, mas para meningite 
e HPV, por exemplo, está abai-
xo das metas do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI) 
do Ministério da Saúde (MS).

Secretária-executiva de 
saúde de Goiânia, Luana Ri-
beiro afirma que, para quem 
tem entre 12 e 17 anos, o 
prazo começou a vencer nes-
ta semana, mas a população 
com mais de 20 anos, ainda 
apresenta índices abaixo do 
esperado. “Essa é uma po-
pulação economicamente 
ativa, então, tem um tempo 
diferente dos idosos, por 
exemplo, que apresentaram 
índices maiores de cober-
tura vacinal. O que estamos 
tentando ampliar é uma va-
cinação em locais mais próxi-
mos do trabalho dessa faixa 
etária. Além disso, quando 

essa população se vacinou 
com dose 1 coincidiu com a 
queda na mortalidade e na 
hospitalização por Covid-19. 
Dessa forma, cai também o 
medo da pandemia. Aconte-
ce que não acabou e agora 
temos uma nova variante”.

A campanha VacinAção 
começou no  sábado (4), 
com previsão de 19 postos 
itinerantes e apoio de uma 
van até o final de dezembro. 
Nesta segunda-feira (6), o lo-
cal escolhido foi no Distrito 
Norte, na Praça Berimbau, 
no Jardim Guanabara. Nes-
ta terça-feira (7), serão dois 
pontos: próximo ao Termi-

nal Goiânia Viva e na Igreja 
Matriz de Campinas. No fim 
de semana, haverá ainda 
ação em dois shoppings da 
capital: Goiânia Shopping e 
Flamboyant veja quadro).

“Fiquei sabendo que teria 
a ação, mas não imaginei que 
fosse acontecer tão perto de 
casa. Nós fomos a pé. É mui-
to importante a vacina, ainda 
mais com essa nova variante. 
Eles não sentiram absoluta-
mente nenhuma reação na 
primeira dose e acredito que 
agora não vai ser diferente”.

No sábado (4), a SMS 
aplicou 330 doses de vacina 
entre 1ª, 2ª dose e reforço. 

A procura é que vai definir a 
quantidade de vacinas ofer-
tada em qualquer um dos 
locais. “Também temos mais 
de 67 pontos de vacinação na 
capital. A ideia do programa é 
ficar o mais perto possível, em 
locais com alta circulação de 
pessoas para facilitar o aces-
so. Neste momento precisa-
mos pensar em encerramento 
de esquema vacinal. Popu-
lação de 25 a 45 anos, para 
completar o esquema tem 
sido nosso maior foco porque 
apresenta números baixos 
e ainda não aplicou o esque-
ma. A pandemia não acabou”, 
completa Luana Ribeiro.

Reprodução

Pelo segundo mês con-
secutivo, o resultado apu-
rado da balança comercial 
goiana é deficitário (-US$ 
138,6 milhões), com que-
da de 57% na comparação 
com outubro/2021 e de 
151% em relação a igual 
período do ano passado, 
conforme consta em análi-
se do Centro Internacional 
de Negócios (CIN) da Fe-
deração das Indústrias de 
Goiás (Fieg) divulada nesta 
segunda-feira (6/12). 

 Mais uma vez, o insu-
mo Energia Elétrica lide-
ra o ranking de produtos 
importados pelo Estado, 
respondendo por quase 
metade (41,2%) do inter-
câmbio comercial. No total, 
as importações somaram 
US$ 723,4 milhões, incre-
mento de 10% em relação 
ao mês anterior e de 146% 
na comparação com no-
vembro/2020. Somente a 
energia respondeu por US$ 
298,2 milhões negociados, 
sobretudo com a Argentina.

 Já as exportações ain-
da sofrem com impacto 
do embargo chinês às 
carnes brasileiras. Prin-
cipal parceira comercial 
de Goiás, a China reduziu 
pela metade sua partici-
pação no ranking de prin-
cipais destinos das expor-
tações goianas (24,8%). 
Apesar do aumento de 
2% em relação ao mês an-
terior e de 4% na compa-
ração com igual período 
do ano passado, o valor 
negociado de US$ 584,7 
milhões não foi suficiente 
para reverter o resultado 
deficitário da balança.

 Novamente, Goiás fi-
cou na 11ª colocação en-
tre os Estados exportado-
res, enquanto subiu uma 
posição (9ª) no ranking 
de Estados importadores.

Goiânia: Jovens entre 18 e 29 
anos deixam de tomar a 2ª dose 

A Secretaria da Saúde de 
Senador Canedo efetuou, 
até o dia 1º de dezembro, 
o pagamento de mais de R$ 
7, 3 milhões dos R$ 11,9 mi-
lhões empenhados com as 
quatro principais empresas 
responsáveis pela contrata-
ção de aproximadamente 
210 médicos prestadores 
de serviço para o município. 
Os recursos são oriundos do 
Fundo Municipal de Saúde. 
Os dados estão no Portal da 
Transparência da Prefeitura 
de Senador Canedo.

Apesar de comprova-
do em escala de trabalho 

apresentada na prestação 
de contas para recebimento 
mensal dos contratos fir-
mados entre as empresas 
e a Secretaria Municipal de 
Saúde, a população reclama 
com frequência da falta de 
atendimento nas unidades 
de saúde de Senador Cane-
do. Apenas uma empresa, a 
RPC e Associados S/S Ltda, 
que detém entre os con-
tratados a maioria dos mé-
dicos que prestam serviço 
no município, o empenho 
anual a ser pago é de pouco 
mais de R$ 11 milhões.

Até agora foram pagos 

cerca de R$ 7 milhões. Os 
contratos firmados com as 
empresas são confusos e não 
informam o número de médi-
cos e de horas a serem cum-
pridas por estes profissionais. 
Neles, constam apenas o va-
lor pago mensalmente.

Profissionais reclama-
ram que os pagamentos es-
tavam atrasados há quatro 
meses e ameaçavam greve. 
Problemas pontuais como 
este teriam causado a tro-
ca de secretários na Pasta. 
A ex-secretária Gercilene 
Ferreira e sua equipe deixa-
ram os cargos. O ex-diretor 

técnico da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Senador 
Canedo, o médico Elter 
Borges refuta a informação 
de atraso nos pagamentos.

“Não procede essa in-
formação. Foi efetuado um 
pagamento na semana pas-
sada (referente ao mês de 
setembro) e já irá iniciar ou-
tro processo de pagamento 
agora (referente a outu-
bro)”. Segundo ele, houve 
um problema burocrático 
com a troca de secretários e 
isso atrasou os pagamentos, 
mas nenhum profissional 
chegou a reclamar. “Não 

existe nenhuma possibilida-
de de greve”, assegura.

Os médicos são contra-
tados por empresas ou cre-
denciam as próprias em-
presas para prestar serviço 
para a Secretaria de Saúde 
de Senador Canedo. Em 
agosto deste ano, confor-
me planilha apresentada 
para pagamento dos con-
tratos. Seriam 210 profis-
sionais conforme a lista, 
mas um grande número 
presta serviços em mais de 
uma unidade de saúde, em 
plantões diferentes ao lon-
go da semana.

Prefeitura de Senador Canedo pagou mais de R$ 7 milhões 
para médicos em 2021 por meio de contratos duvidosos
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O Governo do Esta-
do e a Organização 
das Voluntárias de 

Goiás (OVG) inauguraram, 
nesta segunda-feira (06), às 
19h, o Natal do Bem 2021, 
no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, em Goiânia. O 
evento, foi aberto pelo go-
vernador Ronaldo Caiado, é 
um dos mais esperados do 
ano pelas famílias goianas.

Nesta edição, os visitan-
tes poderão ver de perto a 
Vila de Natal, Parada Natali-
na, espetáculos gratuitos de 
dança e música, além de se 
divertirem em espaços inte-
rativos em meio às luzes de 
fim de ano com a presença 
do Papai Noel, que promete 
encantar as crianças.

O evento, que será reali-
zado até dia 02 de janeiro de 
2022, das 18h às 23h, e conta 
com o apoio da Goiás Turis-
mo, respeitará todos os proto-
colos de segurança referentes 
à pandemia e levará um brilho 
especial à esplanada do Cen-
tro Cultural Oscar Niemeyer, 
um dos principais cartões 
postais da capital, fazendo do 
Natal uma celebração ainda 
mais bonita e colorida.

NOVIDADES
Além do local inédito, 

o Natal do Bem deste ano 
vem recheado de novidades. 
A festa, que promete ficar 
marcada nas comemorações 
de fim de ano de milhares 
de famílias goianas, conta-
rá com uma grande Parada 
Natalina, com desfiles te-

máticos e personagens rica-
mente fantasiados, e com a 
Vila de Natal, que despertará 
toda a magia que existe ape-
nas nesta época do ano.

Ao visitar a Vila, as fa-
mílias serão surpreendidas 
por personagens vivos, que 
vão interagir com todos de 
forma lúdica e divertida. 

As atrações contarão com 
cenas teatrais e músicas 
clássicas de Natal, que se-
rão interpretadas por baila-
rinos, cantores, acrobatas e 
artistas circenses, animando 
o público em todos os espa-
ços. O evento ainda contará 
com Praça de Alimentação 
e brinquedos, como tobogã 

inflável e cama elástica.
No primeiro dia do even-

to, o público assistirá a tradi-
cional Cantata de Natal, com 
crianças do Coro Infantil do 
Instituto Gustav Ritter, e o 
espetáculo “Natal de Encan-
tos”, no Palácio da Música. 
Tudo envolto a um grande 
cenário luminoso que se 

destacará às margens da BR-
153 e da GO-020.

PARCERIAS SOCIAIS
O encanto do Natal do 

Bem 2021 poderá ser senti-
do logo na chegada e mul-
tiplicado a cada atração. 
Na Vila de Natal, diversas 
“casinhas” em tamanho real 
poderão ser visitadas, entre 
elas a Casinha da Enel, onde 
público poderá assistir ao fil-
me “A Fantástica Fábrica de 
Luz”, e a Casinha da Sanea-
go, que oferecerá jogos digi-
tais e kits de desenho e lápis 
de cor às crianças.

Já a Rede Metropolitana 
de Transportes Coletivos (Re-
deMob), criou linhas exclusi-
vas para o evento com saídas 
dos terminais Praça da Bíblia 
e Isidória, facilitando o aces-
so de famílias vulneráveis de 
todas as regiões. Quem for 
de carro, poderá estacionar 
em uma das 400 vagas exis-
tentes no Centro Cultural.

O evento conta com pa-
trocínio da Enel, Saneago, 
Banco do Brasil/Governo 
Federal, Laticínios Piracanju-
ba, Caramuru, Super Frango, 
Boua, Bonfrigo e LaTerre.

O governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado 
de Indústria, Comércio e Ser-
viços (SIC), lançou um proje-
to de implantação de polos 
de moda no modelo da re-
gião da 44, em Goiânia, em 
30 municípios do estado. O 
Cinturão da Moda já está em 
sua segunda etapa de execu-
ção e deve ser finalizado até 
junho do ano que vem.

O objetivo do programa 
é “fortalecer a cadeia produ-
tiva da moda goiana”, com 
perspectiva de fazer de Goiás 

“o maior distribuidor e pro-
dutor do Brasil” nessa área. O 
projeto-piloto terá como inte-

grantes os municípios de Cris-
tianópolis, Bela Vista de Goi-
ás, Acreúna e Ipameri, cujas 

prefeituras já se movimen-
tam para preparar os locais 
que receberão os polos de 
confecção e cadastrar empre-
sários e outros públicos para 
fazerem parte do projeto.

A gerente de projetos da 
SIC, Vera Aguiar, afirmou 
que o Cinturão da Moda já 
cumpriu sua primeira etapa 
de levantamento de dados, 
estrutura e planejamento 
e está na segunda fase, de 
implantação dos polos. Uma 
série de reuniões já acon-
tece com os gestores das 

cidades que vão receber o 
projeto. A previsão é que a 
implantação dos polos nos 
30 municípios esteja finaliza-
da até junho de 2022.

Ainda de acordo com 
a gerente de projetos da 
SIC, a criação dos polos de 
moda nos municípios se-
lecionados vai ocorrer por 
meio de uma parceria entre 
o governo do Estado, lojis-
tas da 44 e as prefeituras.

A parte de treinamento e 
financiamento ficará com o 
Sebrae e GoiásFomento, res-

pectivamente, enquanto as 
prefeituras cuidarão da orga-
nização dos espaços e cadas-
tramento dos que participarão 
do processo de implantação.

Para o titular da SIC, Joel 
Sant’Anna, há potencial do 
Estado para tornar-se uma 
potência têxtil. “Sabemos 
que há uma carência de mão 
de obra qualificada para 
atender a indústria da pro-
dução de roupas em Goiás. 
E temos capital humano no 
interior que pode atender a 
essa demanda”, afirmou.

Reprodução

Municípios do interior prometem criar polos de moda iguais a Região da 44

Governo de Goiás e OVG abrem 
Natal do Bem no Oscar Niemeyer
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Nas mãos do Palácio 
do Planalto desde 12 
de novembro, o pedi-

do da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) de 
cobrar o certificado de vaci-
nação para liberar a entrada 
no Brasil esbarrou na postura 
negacionista do presidente 
Jair Bolsonaro (PL).

Aliados do presidente não 
querem tomar decisão que 
desagrade a militância bol-
sonarista. Ainda avaliam que 
o STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) acabará decidindo so-
bre o controle das fronteiras.

A corte recebeu, no dia 
26 de novembro, uma ação 
do partido Rede Sustenta-
bilidade com pedido para 
adotar o chamado passa-
porte da vacina sugerido 
pela Anvisa. A legenda acu-
sa Bolsonaro de omissão. O 
processo é relatado pelo mi-
nistro Luís Roberto Barroso.

“A inércia trata-se, em 
verdade, de mais uma postu-
ra adotada pelo negacionis-
mo e pela postura antivacina 
do governo do presidente 
Jair Messias Bolsonaro”, afir-
ma o partido no pedido. A 
tese da legenda é que, ape-
sar de a Anvisa ser um órgão 
opinativo e os ministérios 
terem o poder de decidir, o 

governo tem sido omisso e o 
presidente, negacionista.

A expectativa de advoga-
dos da Rede é de uma mo-
vimentação do ministro no 
processo na próxima sema-
na, seja para pedir mais in-
formações, seja para colocar 
no plenário, seja para decidir 
liminarmente. Ainda que o 
presidente seja frontalmen-
te contrário ao passaporte 
da vacina, essa não é uma 

unanimidade no governo.
Além da Anvisa, TCU (Tribu-

nal de Contas da União), DPU 
(Defensoria Pública da União) 
e Fiocruz pediram a cobrança 
do certificado de imunização 
de viajantes. Bolsonaro, que 
distorce dados e promove 
desinformação sobre as va-
cinas, tem repetido que não 
vai endurecer as regras.

“Você nunca viu o gover-
no federal obrigar a tomar va-

cina. E nem vai ver o governo 
federal exigir passaporte va-
cinal”, afirmou o presidente 
na quinta-feira (2), em trans-
missão nas redes sociais. 
Mais cedo, ele havia dito que 
quem pede a comprovação 
da vacina está extrapolando.

No Brasil, desde 6 de outu-
bro, está permitida a entrada 
de estrangeiros por voos in-
ternacionais sem a necessida-
de de apresentar documento 

que comprove a imunização 
contra o coronavírus. Não há 
também exigência de quaren-
tena. Para ingressar, o viajante 
só precisa apresentar um tes-
te negativo para Covid.

Na leitura de auxiliares de 
Bolsonaro, o presidente quer 
se distanciar de qualquer 
manifestação de apoio ao 
passaporte vacinal e terceiri-
zar a decisão, esperando que 
o STF determine a ação para 

conter o avanço do novo co-
ronavírus. O mandatário foi 
aconselhado a manter, nos 
diálogos com apoiadores, 
o discurso de que não tem 
mais poder de definir as re-
gras sobre a resposta à pan-
demia, sob justificativa dis-
torcida de que teve a caneta 
esvaziada pelo Supremo.

Mesmo auxiliares presi-
denciais não negacionistas 
veem com descrença a pos-
sibilidade de o pedido da 
Anvisa avançar no governo. 
Bolsonaro não admitiria a 
discussão, dizem. Um dos ar-
gumentos pró-passaporte da 
vacina apresentado em reu-
niões interministeriais é que 
as restrições de entrada no 
Brasil por terra ficariam me-
nos duras ao liberar quem 
está imunizado.

Hoje essas fronteiras es-
tão praticamente fechadas, 
ou seja, um cenário ainda 
mais restritivo do que propõe 
a Anvisa. Essa ala do governo 
também afirma que o Brasil 
pode sofrer restrições de ou-
tros países, caso mantenha 
as fronteiras e aeroportos 
desprotegidos. A sugestão da 
Anvisa é que o Brasil só aceite 
viajantes sem vacina que fize-
rem quarentena de cinco dias 
ao desembarcar.

Divulgação

Bolsonaro trava passaporte da vacina, 
e Planalto aguarda definição do STF

A Opep+ anunciou que 
está retomando a produção 
para acompanhar a demanda 
de petróleo em todo mundo, 
após um recrudescimento da 
pandemia. O anúncio provo-
cou uma queda nos valores do 
petróleo bruto, usado como 
base na política de preços da 
Petrobras, em todo o mundo.

Desde o último aumento 
anunciado pela Petrobras, em 
25 de outubro, o valor do bar-
ril de petróleo tipo brent teve 

uma queda de US$ 86 para 
US$ 69,9. Mas, nenhuma des-
sas quedas foi demostrada no 
preço do combustível vendido 
no Brasil, invista que os valo-
res apenas tem aumentado.

Desde o final de outubro, 
a Petrobras tem ignorado a 
redução no valor do petróleo 
e manteve o preço do litro da 
gasolina a R$ 3,19 e do diesel 
a R$ 3,34 nas refinarias.

Mesmo com a alta do dó-
lar, não há justificativa para a 

manutenção do preço. Entre 
25 de outubro e o começo 
de dezembro, o dólar teve 
alta de 2,18%, passando de 
R$ 5,56 para R$ 5,68.

REDUÇÃO NOS PREÇOS
Neste domingo (5), o pre-

sidente Jair Bolsonaro afir-
mou ao site Poder 360 que 
“a Petrobras começa nesta 
semana a anunciar redução 
no preço do combustível”, 
sem dar detalhes sobre 

como será feita a redução.
“É muito fácil, ‘aumentou 

a gasolina, culpa do Bolso-
naro’. Eu tenho vontade, já 
tenho vontade de privatizar 
a Petrobras. Tenho vontade, 
vou ver com a equipe econô-
mica o que a gente pode fa-
zer”, disse em outubro. “Eu 
não posso, não é controlar, 
eu não posso melhor dire-
cionar o preço do combustí-
vel, mas quando aumenta a 
culpa é minha”.

Preço do petróleo cai 18,7%, mas gasolina e diesel continuam em alta



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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2862Goiás, Tocantins e DF, 7 de Dezembro de 2021



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

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

segunda-feira (6), que o país 
começa sua quarta onda da 
pandemia de Covid-19 em 
meio aos novos casos de in-
fecção pela variante ômicron 
e fez um apelo para que as 
pessoas se vacinem. As in-
formações são da CNN.

O sul-africano afirmou 
que os hospitais têm inten-
sificado os preparativos para 
receber mais pacientes. ”Na 
última semana, o número 
de infecções diárias aumen-
tou cinco vezes. Quase um 
quarto de todos os testes 
Covid-19 agora dá positivo. 
Compare isso com duas se-
manas atrás, quando a pro-
porção de testes positivos 
estava em torno de 2%.”

Ramaphosa pediu para os 
sul-africanos irem aos postos 
de vacinação e cobrou o uso 
de máscaras. ”A África do Sul 
agora tem suprimentos sufi-
cientes de vacinas e temos 
estações de vacinas instala-
das em todas as partes do 
país. A cada dia que passa e 
as infecções aumentam, os 
motivos para a vacinação se 
tornam mais convincentes e 
a necessidade cada vez mais 
urgente. Devemos revigorar 
nosso programa de uso de 

máscaras, onde insistimos 
em não entrar em qualquer 
instalação pública ou co-
mercial sem uma máscara.”

O Conselho de Comando 
Nacional do Coronavírus da 
África do Sul convocará uma 
reunião ”em breve”, segundo 
o presidente, para revisar o 
estado da pandemia, o que 
permitiria ao país tomar ”qu-

aisquer medidas adicionais 
necessárias para manter as 
pessoas seguras e saudáveis”.

OMS PEDE VACINA
Na semana passada, a 

OMS (Organização Mundial 
da Saúde) divulgou um alerta 
afirmando que a variante ômi-
cron representa um risco glo-
bal ”muito alto” e poderá se 

espalhar pelos territórios de 
diferentes continentes de for-
ma acelerada. A entidade fez 
ainda um apelo para que do-
ses de vacinas sejam distribuí-
das aos países mais pobres.

De acordo com a entida-
de, em alguns locais, a mu-
tação do vírus da Covid-19 
poderá ter ”graves conse-
quências”. Na semana pas-

sada, o governo sul-africano 
alertou a agência sobre a 
identificação da nova mu-
tação do vírus da Covid-19. 
E, como consequência, go-
vernos em várias regiões do 
mundo passaram a colocar 
barreiras para diversos paí-
ses africanos, gesto que foi 
criticado pela OMS.

Para agência, porém, o 

momento é de atenção. ”A 
ômicron tem um número 
sem precedentes de mu-
tações de picos, algumas das 
quais são preocupantes por 
seu potencial impacto na tra-
jetória da pandemia”, disse a 
OMS. ”O risco global geral 
relacionado à nova variante 
de preocupação da ômicron 
é avaliado como muito alto”.

Reprodução

Presidente da África do Sul diz que variante 
ômicron avança e faz apelo por vacinação
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 7 de Dezembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Com o avanço da vacina-
ção e a queda vertiginosa 
no número de mortes pela 
COVID, Eduardo e Mônica 
finalmente poderá ser con-
ferido nas telonas a partir 
de 6 de Janeiro de 2022.

Antes, a obra audiovi-
sual participou do Festival 
de Edmonton, no Canadá, 
em Outubro de 2020, e le-
vou para casa o prêmio do 
júri de melhor produção 
internacional.

COMEÇOU BEM, NÉ?
“Eduardo e Mônica”
Dirigido por René Sam-

paio, também responsável 
pela adaptação da música 

“Faroeste Caboclo” para o 
cinema em 2013, Eduardo 
e Mônica conta a história 
de amor de um casal de 
idades e perfis diferentes, 
descrita na letra lançada 
em 1986 no disco Dois.

No elenco do filme ain-
da estão Otávio Augusto 
(como Bira, avô de Edu-
ardo), Juliana Carneiro da 
Cunha (Lara, mãe de Mô-
nica), Victor Lamoglia (Iná-
cio, amigo de Eduardo), 
Bruna Spínola (Karina, irmã 
da Mônica), Digão Ribeiro, 
Eli Ferreira, Luisa Viotti, 
Ivan Mendes (amigos da 
Mônica) e Fabrício Bolivei-
ra (participação especial).

Após longos meses de 
espera, finalmente pu-
demos conferir o fecha-

mento da história dos ladrões 
de La Casa de Papel, produção 
espanhola original da Netflix. 
A série, que estreou em 2017 
na plataforma de streaming, 
conquistou o seu espaço sem 
muito esforço, apenas por 
contar com uma trama envol-
vente, personagens cativantes 
e muita ação atrás de críticas 
políticas e sociais.

La Casa de Papel chegou 
ao fim após cinco tempora-
das, esta última sendo divi-
dida em duas partes, uma 
saindo em setembro e a ou-
tra em dezembro. O fecha-
mento, que poderia apenas 
ser o sucesso ou o fracasso, 
conseguiu encerrar um ciclo 
de forma emocionante para 
os fãs de todo o mundo, que 
em breve poderão conferir 
outras tramas derivadas.

Desde a primeira tempo-
rada de La Casa de Papel, a 
série esclareceu que os pla-
nos de roubo do Professor 
(Álvaro Morte) não eram 
apenas para honrar a memó-
ria do pai, mas para questio-
nar a política e a economia 
enfraquecida da Espanha. 
Então, o protagonista sabia 
exatamente o que poderia 
acontecer na hora de execu-

tar as missões, criando diver-
sas possibilidades para cada 
sucesso ou falha que pudes-
sem ocorrer durante assal-
tos, o que acabou rendendo 
em diversas reviravoltas ao 
longo da trama.

O final não ficou longe 
disso. Ainda no início da 
quinta e última temporada, 
o assalto ao Banco Central 
da Espanha estava mais fora 
de controle do que o que foi 
o roubo à Casa da Moeda, e 

em diversos momentos tudo 
parecia que seria perdido. 
Mas Professor, claro, adqui-
riu conhecimento suficien-
te para descobrir os pon-
tos fracos dos seus rivais e 
como poderia persuadi-los 
a fazer o que ele queria, o 
que encerrou a missão dos 
ladrões como ganha, ape-
sar de alguns colegas não 
terem sobrevivido.

La Casa de Papel chegou 
ao fim comprovando todos 

os seus questionamentos e 
não desapontando os fãs. A 
série reconheceu a impor-
tância da sua história não 
só para o entretenimento, 
como para um todo, e seu 
legado nunca vai ser es-
quecido. Enquanto a série 
original chega ao fim, em 
breve poderemos explorar 
ainda mais o universo da 
trama com o spin-off sobre 
Berlim e com a versão sul-
-coreana da trama.

Parte final da série La Casa de Papel
cumpre com seu propósito e emociona

“Eduardo e Mônica”: 
contradições do casal  
em filme inspirado em 
música do Legião Urbana


