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O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Goiânia pode ter aumento de até 61% em relação ao valor pago neste ano, a depender 
do imóvel. Isto ocorre porque em alguns pontos vai se aplicar o reajuste máximo previsto em lei (de 45%) mais a inflação. O índice de 
reajuste pode oscilar acima ou abaixo de 61% a depender de como a inflação vai se comportar até o fim de dezembro. 

Com inflação, aumento de IPTU em 
Goiânia pode chegar a 61% em 2022

Próximo Muti-
rão Iris Rezende 
será realizado 
em Aparecida  p3 p8

Cachorro engole pequi e precisa 
ser socorrido por veterinários
Um cachorro teve que ser socorrido por veterinários após engolir um caroço 
de pequi. Segundo o petshop, ele se chama Nick, de 11 anos, e chegou ao local 
com sintomas de vômitos recorrentes, falta de apetite de prisão de ventre.

p2

A empresa chinesa Sinovac Biotech, responsável pela fabricação da va-
cina Coronavac, afirmou nesta terça-feira (7) que uma versão atualizada 
do imunizante contra a variante ômicron deve estar disponível em três 
meses. No Brasil, há seis casos de pessoas infectadas com a nova cepa.

Coronavac contra ômicron 
deve estar pronta em 3 me-
ses, afirma fabricante  p4
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Com o objetivo de atrair 
o turismo de negócios 
com cada vez mais for-

ça para a capital, a prefeitura 
quer tornar Goiânia a “cidade 
da moda”. Para isso, serão re-
alizados investimentos com o 
objetivo de “avalancar” o que 
já é natural na cidade, como 
comércios da Região da 44, da 
Fama, Bernardo Sayão e Cam-
pinas. Informação foi revelada 
ao Jornal Opção pela secretá-
ria de Relações Institucionais 
em Goiânia, Valéria Petersen.

“Só a Região da 44 gera 
140 mil empregos. Imagina 
o que será isso alavancado 
pelo Poder Municipal”, disse 
a secretária. A primeira ação 
a ser implementada, segun-
do Valéria, é o diálogo entre 
os empresários do ramo. 
“Vamos conversar com a 
secretaria de turismo, com 
a Federação das Indústrias 
do Estado de Goiás (Fieg) e 
a Câmara da Moda, além do 
CEDTEC”, menciona.

O próximo passo, segun-
do a secretária, é o investi-
mento para qualificação de 
mão de obra. O objetivo, é 
que em 2022, sejam aplicados 
mais de R$ 1 milhão em quali-
ficação, especialmente da cos-
tura das roupas, para que Goi-
ânia seja considerada um polo 
de roupas de alto padrão, sem 
um custo elevado.

“Goiânia trabalha mui-
to malharia. Na malharia, 
quando eu erro a costura, eu 

puxo um pouquinho, ela es-
tica, e eu corrijo a roupa. Em 
tecido, se eu errar a costura 
em uma camisa, a camisa se 
perde. O que hoje diferencia 
a roupa vendida no shopping 
da vendida na 44 é a qualida-
de da costura, que não pode 
abrir. Se nós melhorarmos 
o padrão da nossa costura, 
vamos vender ainda mais”, 
explica Valéria.

Segundo ela, serão forne-
cidos cursos de qualificação 
em costura para que seja 
aprendido regular as má-
quinas e os próprios pontos 
de costura de forma ade-

quada. Isso não precisa ser 
caro, que a gente precisa ter 
qualidade”, explica Valéria. A 
vantagem de Goiânia nesse 
mercado, e que de acordo 
com a secretária, irá diferen-
ciar a capital das demais ci-
dades brasileiras, é o comér-
cio natural no ramo da moda 
que existe no município.

“A Bernardo Sayão pre-
cisa ser empoderada nova-
mente, mas Campinas tem 
um comércio natural de 
noivas. A 44 e a Fama tam-
bém têm um comércio na-
tural de roupas”, completa. 
Outro ponto a ser trabalha-

do, além de colaborar para 
que os vendedores tenham 
presença no mundo digital, 
é “ajudar os empresários a 
vender, trazendo rodadas de 
negócios para Goiânia”.

O modelo para o mercado 
digital, inclusive, de acordo 
com a secretária, é o da Chi-
na. “Na crise da pandemia, 
a 44 não perdeu as vendas, 
porque nós migramos para 
vender de forma digital. O 
que a China faz? Hoje todos 
compram “frufrus” da China, 
porque isso está nos meios 
digitais de forma prática sen-
do anunciado. Goiânia tem 

que aprender a fazer isso 
ainda mais”, sugere Valéria.

Além de colaborar para a 
digitalização das vendas, a se-
cretária menciona as rodadas 
de negócio, que devem ocor-
rer entre abril e maio de 2022. 
“Nas rodadas de negócio, o 
fabricante e o lojista se encon-
tram. Eles vêm para Goiânia 
só para negócio. Quando você 
tem mão de obra você atrai 
naturalmente essas ações. 
“Vamos fazer com que Goiâ-
nia se torne um cardápio da 
moda, como em Campinas 
que tem vestidos de noiva 
de qualidade”, explica.

Reprodução

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) informou 
que 802 pessoas foram 
imunizadas contra a Co-
vid-19 em dois dias no 
programa da vacinação 
itinerante da Prefeitura 
de Goiânia, o VacinAção. 
O projeto consiste em 
vans com doses contra o 
coronavírus que circulam 
em diferentes pontos 
da capital neste mês de 
dezembro. A ação tem 
como alvo aqueles que 
não tomaram a primeira 
dose e os que estão com 
a segunda em atraso.

Conforme a SMS, fo-
ram 370 vacinados no sá-
bado (4), quando as vans 
plotadas estiveram no 
setor Grajaú, região Su-
doeste de Goiânia, e 432 
na segunda (6), quando 
os veículos foram para a 
Praça Berimbau, localiza-
da no Jardim Guanabara 
II, região Norte da capital. 
Hoje, o trabalho de busca 
dos não vacinados acon-
tece na região Oeste, pró-
ximo ao Terminal Goiânia 
Viva, e em Campinas, na 
Igreja Matriz.

Hoje as vans do Va-
cinAção estarão na re-
gião Sul, no Parque Vaca 
Brava. Cronograma da 
vacinação itinerante em 
Goiânia abrange de ca-
melódromos à igrejas

Até o dia 22 de dezem-
bro, as vans do VacinAção 
devem levar o imunizante 
contra a Covid-19 para 
diversos locais nas regi-
ões Leste, Sul, Sudoeste, 
Oeste, Norte, Campinas 
e Centro de Goiânia. Os 
pontos incluem igrejas, 
estádios, terminais, cen-
tro de compras e outros.

Paço Municipal quer transformar 
Goiânia na “cidade da moda”

O Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) em 
Goiânia pode ter aumen-
to de até 61% em relação 
ao valor pago neste ano, a 
depender do imóvel. Isto 
ocorre porque em alguns 
pontos vai se aplicar o re-
ajuste máximo previsto em 
lei (de 45%) mais a inflação.

O índice de reajuste pode 
oscilar acima ou abaixo de 
61% a depender de como 
a inflação vai se comportar 
até o fim de dezembro. Se-
gundo o Código Tributário 
Municipal (CTM), aprovado 
este ano, o limite de rea-
juste em relação a 2021 é 

de 45%, mas ainda incide a 
inflação do período.

O simulador da prefeitura 
de Goiânia – que também 
serve para o Imposto Terri-
torial Urbano (ITU) – segue 
disponível até o fim do mês 
para a população. A ferra-
menta mostra que o impos-
to de uma casa no setor Jaó 
vai sofrer reajuste médio 
de  61,05% do IPTU no ano 
que vem. Há casos em que o 
imposto de R$ 3.530 subirá 
para R$ 5.685.

A nova metodologia 
de cálculo será, por outro 
lado, positiva para uma 
parcela da população. O 

IPTU de um imóvel no se-
tor Negrão de Lima pode 
sofrer redução de quase 
50%: em média, vai sair de 
R$ 437,77 para R$ 286,27.

A assessora jurídica Lud-
milla Arruda Silva diz que a 
casa dela, no Setor Sudoes-
te, não teve grandes altera-
ções. Ao Mais Goiás, ela in-
forma que o reajuste foi de 
9,8%. Em valores, o impos-
to aumentou de 1.327,97, 
em 2021, para R$ 1.458,02

FINANÇAS
Ao jornal O Popular, o se-

cretário municipal de Finan-
ças (Sefin), Geraldo Lourenço 

de Almeida, afirmou que foi 
entendimento da Câmara (e a 
prefeitura concordou) a limi-
tação e 45% mais a inflação, 
“que é a reposição deste ano. 
Essa inflação é o valor que ele 
pagaria de todo jeito, se não 
fosse aprovado o CTM”.

Segundo informações 
da pasta, em casos onde o 
valor venal é alto, como de 
um imóvel de R$ 1,5 mi-
lhão, aplica-se a regra dos 
45% mais inflação. Ou seja, 
em vez pagar R$ 13 mil, que 
seria o valor do novo cálcu-
lo, aplica-se a regra em cima 
dos R$ 2,4 mil pagos em 
2021: com isso, se chegaria 

a cerca de R$ 3,9 mil.
O portal também pediu 

um posicionamento da Se-
fin sobre essa possibilidade 
de reajuste até 61%. A nota 
reitera o artigo 168, do CTN.

“A Secretaria de Finan-
ças esclarece que o arti-
go 168, no parágrafo 4 do 
Novo Código Tributário, 
estabelece que o valor do 
IPTU para o exercício de 
2022 não poderá ter acrés-
cimo superior a 45% (qua-
renta e cinco por cento) 
relativamente ao valor lan-
çado no exercício de 2021, 
sem prejuízo da reposição 
das perdas inflacionárias.”

Aumento de IPTU em Goiânia pode chegar a 61% em 2022
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Será realizada no pró-
ximo fim de semana, 
sábado e domingo (11 

e 12/12), a segunda edição 
do Mutirão Iris Rezende, do 
Governo de Goiás. A edição 
acontece em Aparecida de 
Goiânia e a estrutura será 
montada na Avenida Benedi-
to Silvestre de Toledo, esqui-
na com a Rua 37, no Bairro 
Independência.

A população poderá con-
tar com uma série de servi-
ços gratuitos, como a emis-
são de documentos, oferta 
de vagas de emprego, con-
sultas e exames médicos, 
testagem para Covid-19 e 
atividades culturais. “É uma 
maneira de interagir com a 
população”, afirma governa-
dor Ronaldo Caiado.

A programação começa 
no sábado às 8h e prosse-
gue até às 16h. No domingo, 
o evento será realizado das 
8h às 12h. Os mutirões reto-
mados pela atual gestão são 
uma homenagem póstuma 
ao ex-governador Iris Rezen-
de, que criou o modelo na 
década de 1960. Ele faleceu 
no último dia 9 de novem-
bro.

ATENDIMENTOS
Na área da saúde serão 

ofertados consultas e exa-
mes oftalmológicos, testa-
gem para Covid-19, vaci-
nação, aferição de pressão 
arterial e de glicemia. Parale-
lo a isso, haverá corte de ca-
belo gratuito e distribuição 
de itens como máscaras de 
proteção facial, escovas de 
dente infantil e brinquedos.

O mutirão também é a 
oportunidade para solicitar 
a emissão de documentos, 
como certidões de nasci-

mento, casamento ou óbito; 
alteração para nome social; 
passaporte do idoso; e car-
teiras do deficiente ou do 
autista.

Totens do programa Ex-
presso estarão disponíveis 
no local. A ferramenta ofe-
rece mais de 20 opções de 
serviços, como emissão de 
segunda via da fatura de 
água, acesso ao Certificado 
de Registro e Licenciamento 
de Veículo (CRLV) e outras 

ações do Detran-GO. O Vapt 
Vupt marca presença com 
o Atende Mais. Serão feitos 
atendimentos do Ipasgo, 
confecção da primeira e se-
gunda via do CPF, emissão 
de segunda via de boletos, 
recadastramento da Goiás-
Prev e muito mais.

Na área de emprego e 
renda, serão divulgados mais 
de 2 mil postos de trabalho 
e ofertados cursos profissio-
nalizantes. O cidadão terá 

apoio técnico para abertura 
de Microempreendedores 
Individuais (MEI) e orienta-
ções gerais sobre o tema. E 
também atendimento para 
simulação ou obtenção de 
crédito. A GoiásFomento 
também estará no local com 
a campanha de recuperação 
de crédito para renegocia-
ção de dívidas.

No estande da Compa-
nhia de Saneamento de 
Goiás S/A (Saneago), o con-

tribuinte poderá revisar 
cadastro, emitir 2ª via ou 
contestar valor da fatura, 
solicitar ligação de água e 
esgoto, negociar débitos, 
protocolar reclamações ou 
denúncias, entre outros. Já a 
Enel Distribuição Goiás será 
parceira do evento, e vai 
ofertar troca de lâmpadas 
incandescentes e fluores-
centes por lâmpadas de LED.

O Programa Mães de Goi-
ás entrega, nos dois dias de 
mutirão, 2.614 cartões. A ini-
ciativa garante renda mensal 
de R$ 250 a mulheres com 
filhos entre zero e seis anos 
e que vivem em situação de 
vulnerabilidade. O crédito 
tem como objetivo auxiliar 
na compra de alimentos e 
medicamentos.

Já os novos Aprendizes 
do Futuro, que serão lota-
dos em Aparecida de Goiâ-
nia, receberão no domingo 
(12/12), segundo dia de 
evento, uniformes, vale ali-
mentação, crachás, mochi-
las, tablets e outros mate-
riais do programa.

A Agência Goiana de Re-
gulação, Controle e Fiscali-
zação de Serviços Públicos 
(AGR) terá estrutura para 
ações como: receber solici-
tações ou reclamações dos 

A nova variante do coro-
navírus, Ômicron,  já foi de-
tectada em pelo menos 50 
países até a última segunda-
-feira (6). No Brasil, já foram 
confirmados seis casos, três 
em São Paulo, duas no Distrito 
Federal e uma no Rio Grande 
do Sul.  Em Goiás,  segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
de Goiás (SES-GO), ainda não 
há casos confirmados de pa-
cientes com a nova variante.

A SES-GO informou que, até 

o momento, não há casos con-
firmados de Covid pela variante 
Ômicron no Estado de Goiás. 
As orientações  passadas pela 
Secretaria de Saúde são refe-
rentes  a manutenção dos pro-
tocolos sanitários, de modo que 
aglomerações sejam evitadas.  
Além disso,  o uso de álcool em 
gel, máscaras e a conclusão do 
ciclo de vacinação, inclusive 
com a dose de reforço, também 
são recomendados.

 “Apesar das mutações, ( a 

Ômicron) possui a mesma for-
ma de transmissão”, ressaltou a 
SES-GO, sobre a nova variante. 

Com o intuito de  aumen-
tar a cobertura vacinal, a Se-
cretaria informou que  tam-
bém trabalha em conjunto 
com os gestores municipais, 
Ministério Público, entida-
des de empregadores como 
FIEG, CIEG, Sinduscom, Fe-
comercio,  dentre outras 
instituições, utilizando estra-
tégias para facilitar o acesso 

à vacina. O estado de Goiás 
também integra a Rede Genô-
mica Nacional, que realiza a 
análise de amostras encami-
nhadas de 15 em 15 dias para 
os centros de referências. De 
modo a contribuir com a iden-
tificação das variantes já co-
nhecidas no Estado.

“Goiás mantém-se em 
atenção, fazendo o traba-
lho preventivo, por meio do 
seu Laboratório Estadual de 
Saúde Pública Dr. Giovanni 

Cysneiros (Lacen-GO), que já 
recebeu equipamentos para 
identificar cepas da Covid-19 
e, gradativamente, recebe 
os insumos necessários para 
tal. Em breve, a equipe par-
ticipará de capacitação para 
começar o trabalho de análi-
se para identificação das no-
vas cepas. Enquanto isso, a 
parceria com a Universidade 
Federal de Goiás (UFG) tem 
garantido o sequenciamen-
to semanal das amostras ao 

Estado. “, afirmou a SES-GO.

VACINAÇÃO
Levantamento realizado 

pela SES-GO apurou que, refe-
rente à primeira dose, foram 
aplicadas   5.222.773 doses 
das vacinas contra a Covid-19 
em todo o Estado. Em relação 
à segunda dose, foram vacina-
das 4.158.868 pessoas. Esses 
dados são preliminares e cole-
tados no site Localiza SUS do 
Ministério da Saúde.

Reprodução

Ômicron: sem casos em Goiás, Saúde está acompanhando situação de perto

Mutirão Iris Rezende será realizado em 
Aparecida no próximo fim de semana
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A empresa chinesa Sino-
vac Biotech, responsá-
vel pela fabricação da 

vacina Coronavac, afirmou 
nesta terça-feira (7) que uma 
versão atualizada do imuni-
zante contra a variante ômi-
cron deve estar disponível 
em três meses. No Brasil, há 
seis casos de pessoas infecta-
das com a nova cepa.

No país, a vacina é produ-
zida em parceria com o Insti-
tuto Butantan, em São Paulo. 
A empresa e o laboratório bra-
sileiro fazem testes de neutra-
lização in vitro da nova cepa, 
testes que devem ser concluí-
dos em até 15 dias dias. Após 
a conclusão dessa etapa, a 
empresa deve iniciar os testes 
em humanos para avaliar a se-
gurança e a eficácia.

Caso seja comprovada 
a ação de neutralização da 
nova fórmula contra a ômi-
cron e a vacina tenha bons re-
sultados nos testes, a Sinovac 
pretende produzir a versão 
atualizada da Coronavac com 
uma capacidade de 1 bilhão a 
1,5 bilhão de doses por ano.

As informações foram 
apresentadas por Yaling Hu, 
pesquisadora principal dos 

estudos científicos da Corona-
vac na China, em um evento 
na sede do Instituto Butantan, 
na zona oeste de São Paulo.

Segundo Hu, com base 
nos estudos prévios de neu-
tralização da Coronavac, é 
esperado que a versão atuali-
zada do imunizante apresen-
te um bom perfil de atividade 
também contra a ômicron.

“Essas são expectativas 
com base em testes da va-
cina contra diferentes va-
riantes, mostrando um bom 
padrão de neutralização 
cruzada quando testada em 
laboratório. Também espe-
ramos que a versão atuali-
zada e usada como dose de 
reforço deve aumentar ainda 
mais a atividade de neutrali-

zação contra os diferentes 
tipos do vírus”, diz.

Em maio, resultados dos 
testes em laboratório do imuni-
zante contra diferentes varian-
tes do vírus, incluindo a delta, 
mostraram capacidade da va-
cina em bloquear a entrada e 
replicação do vírus nas células.

Os anticorpos produzidos 
pela vacina foram capazes de 

bloquear igualmente a ação 
da forma ancestral do vírus 
de Wuhan e das variantes 
D614G (a primeira mutação a 
surgir do vírus), B.1.1.7 (britâ-
nica) e B.1.429 (californiana). 
No caso das variantes P.1 (de 
Manaus), B.1.351 (sul-africa-
na) e B.1.526 (nova-iorqui-
na), a vacina se mostrou efi-
caz, mas houve uma redução 

na taxa de anticorpos neutra-
lizantes entre 4 e 5 vezes.

O estudo foi publicado na 
forma de correspondência —
um artigo breve, porém revisa-
do por pares— na revista The 
Lancet, uma das mais presti-
giosas revistas científicas.

A vacina Coronavac utiliza 
a tecnologia de vírus inativa-
do, ou seja, utiliza o vírus intei-
ro na formulação que é morto 
e é incapaz de se replicar. A 
utilização da morfologia total 
do vírus, e não partes dele, foi 
considerada por alguns espe-
cialistas como uma vantagem 
do imunizante contra as no-
vas variantes do Sars-CoV-2, 
uma vez que as mutações que 
ocorrem em algumas partes 
do vírus, notadamente na pro-
teína S do Spike (ou espícula, 
usada pelo vírus para entrar 
nas células) não seriam tão 
afetadas pelos anticorpos pro-
duzidos contra outras partes 
do vírus, por exemplo.

A diretora do Centro de 
Desenvolvimento Científico do 
Butantan, Sandra Coccuzzo, 
os indivíduos vacinados com a 
Coronavac desenvolvem anti-
corpos contra a proteína nucle-
ocapsídeo, do núcleo do vírus.

Divulgação

Coronavac contra ômicron deve estar 
pronta em 3 meses, afirma fabricante

Projeto de lei cria um 
programa para amortecer 
impacto dos consecutivos 
aumentos de preço dos com-
bustíveis no país. | Foto: Re-
produção/Tomaz Silva

A Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do aprovou, nesta terça-feira 
(7/12), o Projeto de Lei (PL) 
que cria um programa para 
estabilização do preço do pe-
tróleo e derivados no Brasil. 
O projeto visa amortecer os 
impactos dos aumentos do 
preço do barril de petróleo 
e conter a alta nos preços 

dos combustíveis.O PL foi 
apresentado inicialmente 
pelo senador Rogério Car-
valho (PT-SE), e a proposta 
aprovada foi do senador 
Jean Paul Prates (PT-RN), na 
forma de um substitutivo. 
O texto segue para o plená-
rio.Segundo o senador Jean 
Paul, o projeto busca reduzir 
a volatilidade dos preços do 
setor e é apenas uma das 
ferramentas que o governo 
terá para garantir que os au-
mentos do barril no merca-
do internacional não impac-
tem com tanta frequência o 

país.O projeto aprovado es-
tabelece alíquotas mínimas 
e máximas para o Imposto 
de Exportação do produto, 
que serão zeradas até o va-
lor do barril atingir US$ 45. 
A versão anterior previa que 
o imposto valeria quando o 
barril estivesse acima de US$ 
80. Outra mudança é relativa 
à alíquota máxima, que ago-
ra será de até 20%, contra os 
12,5% inicialmente previstos.

ALÍQUOTAS
Pelo substitutivo, a alí-

quota será de, no mínimo, 

2,5% e, no máximo, 7,5%, 
aplicada apenas sobre a 
parcela do valor do petró-
leo bruto acima de US$ 45 
por barril e abaixo ou igual a 
US$ 85 por barril. A alíquota 
passa para, no mínimo, 7,5% 
e, no máximo, 12,5% quan-
do aplicada sobre a parcela 
do valor do petróleo bruto 
acima de US$ 85 por barril 
e abaixo ou igual a US$ 100 
por barril.Para parcelas su-
periores a US$ 100 por bar-
ril, a alíquota será de, no mí-
nimo, 12,5% e, no máximo, 
20% e não incidirá sobre a 

totalidade dos valores, mas 
apenas sobre a parcela de 
preço que exceder os valo-
res mencionados.Assim, no 
caso de um barril de US$ 75, 
um carregamento exportado 
resultaria no pagamento de 
US$ 0,5 a US$ 1,5 por barril, 
ou seja, 0,6% a 2% do valor 
faturado. Adicionalmente, 
o texto prevê que pessoas 
jurídicas que destinem parte 
da produção para refino no 
mercado interno possam re-
ceber alíquotas diferenciadas 
na exportação, conforme re-
gulamentação.Pelo relatório, 

o Poder Executivo poderá 
alterar as alíquotas do Impos-
to de Exportação incidente 
sobre o petróleo bruto, obe-
decidos os limites mínimo e 
máximo fixados no projeto.

ESTABILIZAÇÃO
O texto aprovado deter-

mina que o Executivo regu-
lamente a uso de bandas de 
preços, de forma a estabe-
lecer limites para variação 
de valores de combustíveis, 
definindo a frequência de 
reajustes e os mecanismos 
de compensação. 

Comissão aprova PL que visa estabilizar preço do petróleo e derivados



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

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
-------------------------------
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 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 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 
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 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
neus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

Veículos
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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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp: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
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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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp: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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. 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

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

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

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

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

VILA 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
-------------------------------
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, 
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/
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
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Um cachorro teve que 
ser socorrido por veteri-
nários após engolir um ca-
roço de pequi. Segundo o 
petshop onde o animal da 
raça Lhasa Apso foi atendi-
do, ele se chama Nick, de 
11 anos, e chegou ao local 
com sintomas de vômitos 
recorrentes, falta de apeti-
te de prisão de ventre.

O caso aconteceu em 
Goiânia e foi registrado 
na última terça-feira (30). 
De acordo com o petshop, 
Nick foi submetido a exa-
mes clínicos assim que che-
gou para o atendimento, e 
a veterinária suspeito de 
um corpo estranho preso 

no intestino do animal.
Em seguida, foram so-

licitados exames de ul-
trassom que identificou 
a presença de um caroço 
de pequi entalado no es-
tômago do animal, o cau-
sando mal-estar.

O cachorro precisou 
passar por uma endosco-
pia para retirar o caroço. 
Após o procedimento, 
Nick foi liberado e segue 
em recuperação para tra-
tamento de gastrite. A clí-
nica veterinária informou 
que, caso o caroço tivesse 
ido parar no intestino, o 
animal deveria ser sub-
metido a uma cirurgia.

Essa é para os cinéfilos 
de plantão! O Sindi-
cato de Roteiristas 

da America (WGA) fez uma 
lista com 101 melhores ro-
teiros de filmes lançados no 
século XXI. O grande vence-
dor eleito foi Corra!, longa 
de terror dirigido e escrito 
por Jordan Peele — que 
também levou um Oscar 
para casa. Porém, o ranking 
também tem espaço para o 

cinema nacional, já que Ci-
dade de Deus, de Fernando 
Meirelles e Kátia Lund, assi-
nado por Bráulio Mantova-
ni, ficou na 70ª posição. 

O top 5 ainda é formado 
por outros projetos oscari-
zados: Brilho Eterno de uma 
Mente sem Lembranças, A 
Rede Social, o sul-coreano 
Parasita e Onde os Fracos 
Não Têm Vez, dos irmãos 
Coen. Além dessa dupla, al-

guns nomes poderosos da 
indústria aparecem mais de 
uma vez na lista: Paul Tho-
mas Anderson, Quentin Ta-
rantino, Alfonso Cuarón, Aa-
ron Sorkin, Charlie Kaufman, 
Greta Gerwig, Christopher 
Nolan e Wes Anderson.

Corra! acompanha um 
final de semana na vida de 
Chris (Daniel Kaluuya), um 
jovem afro-americano que 
visita a propriedade da fa-

milia de sua namorada Rose 
(Allison Williams). A prin-
cípio, Chris vê o compor-
tamento exageradamente 
hospitaleiro da família como 
uma tentativa desajeitada 
de lidar com a relação in-
terracial da filha, mas, no 
decorrer do final de semana, 
uma série de descobertas 
perturbadoras o levam a 
uma verdade que ele nunca 
poderia imaginar.

Corra! roteiro de Jordan Peele é 
eleito como o melhor do século XXI

Cachorro engole caroço 
de pequi e precisa ser so-
corrido por veterinários


