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Novos espaços de convivência para a população e seus animais de estimação, os chamados pet places, serão construídos nas praças da capi-
tal a partir deste mês de dezembro pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização (Comurg). O presidente da Comurg, 
Alex Gama, diz que a previsão para o ano que vem são 50 praças com 50 pet places. “Já temos a equipe dimensionada para fazer. 

Praças de Goiânia terão novos 
espaços recreativos para pets

Cimehgo faz aler-
ta para chuvas 
fortes esta sema-
na em Goiás  p3 p4

Força-tarefa busca vitimas em ci-
dades afetadas pela chuva na Bahia
Uma força-tarefa tem atuado em 25 municípios baianos devido aos estragos 
provocados pelas fortes chuvas. Militares do Corpo de Bombeiros e alunos e 
instrutores de cursos de salvamento estão atuando no resgate das vítimas.

p2

 A 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambien-
tal (Fica) será aberta nesta terça-feira (14/12), na cidade de Goiás. 
Promovido pelo Governo de Goiás, com apoio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), o evento continua por toda a semana até 19 de 
dezembro, com encerramento e show do músico Renato Teixeira. 

Fica 2021 começa na cida-
de de Goiás com ativida-
des presenciais e on-line  p3

p8
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Aparecida 
de Goiâ-
nia con-
firma dois 
casos da 
variante 
Ômicron
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Novos espaços de con-
vivência para a popu-
lação e seus animais 

de estimação, os chamados 
pet places, serão construídos 
nas praças da capital a partir 
deste mês de dezembro pela 
Prefeitura de Goiânia, por 
meio da Companhia de Urba-
nização (Comurg).

O presidente da Comurg, 
Alex Gama, diz que a previsão 
para o ano que vem são 50 
praças com 50 pet places. “Já 
temos a equipe dimensiona-
da para fazer. E as praças que 
não vamos reformar e nem 
começar do zero, é possível 
que façamos o pet place a pe-
dido da população”, afirma.

O presidente ainda afir-
ma que a relação das pessoas 
com os animais tem uma for-
te conexão emocional. “Mui-
tos animais ficam presos em 
apartamentos. Soltar os ani-
mais para brincar, sem o risco 
de fugir e levar mais conforto 
ao goianiense são algumas 
das funções do espaço. Esses 
dias fui comer um sanduíche 
na Praça do Triângulo e levei 
meu cachorro Apolo para 
brincar no pet place. Ele se 
divertiu”, pontua.

Utilizados por cães e gatos 
de pequeno, médio e grande 
porte, os pet places contam 
com quatro aparelhos: um 
túnel, de aproximadamente 5 
metros, construído com ma-

nilhas de concreto, arcos de 
pneus sustentados por balizas, 
rampa de madeira, contendo 
degraus para exercícios de for-
talecimento muscular, e barras 
verticais, simulando obstáculo 
de agilidade para que o pet se 
movimente entre elas.

Atualmente está sendo 
construído um dos espaças 
para animais de estimação na 
Praça do Ipê, no Setor Bueno, 

região sul da capital. Além des-
ses locais, praças construídas, 
reformadas ou revitalizadas 
contarão com a instalação des-
tes espaços de entretenimento.

O presidente da Comurg, 
Alex Gama, entende que 
esses espaços são funda-
mentais. “O espaço colabora 
muito para a saúde do ani-
mal, principalmente àque-
les que vivem fechados em 

apartamentos, por exemplo; 
a consequência disso é um 
animalzinho ansioso, irrita-
do e, em algumas situações, 
com sobrepeso. Sabemos 
que estes ambientes abertos 
são propícios para evitar tais 
desgastes. Por isso vamos ins-
talar muitos deles por toda 
capital”, disse o presidente.

Goiânia já conta com seis 
pet places. Eles estão locali-

zados na Praça do Sol, no Se-
tor Oeste; na Praça da Ave-
nida T-03 com T-52, no Setor 
Bueno; Praças das Artes, no 
Jardim Goiás; Praça da Rua 
Santa Terezinha, na Vila João 
Vaz; Praça do Triângulo, no 
Bairro Alto da Glória e Praça 
dos Namorados, no Parque 
das Laranjeiras. (Joyce Vilela 
Merhi é estagiária do GJC em 
convênio com a PUC Goiás)

Reprodução

Os dois primeiros ca-
sos da nova variante da 
Covid-19, a Ômicron, em 
Goiás, foram confirmados 
em Aparecida de Goiânia 
na manhã deste domingo 
(12/12) pelo prefeito do 
município, Gustavo Men-
danha (sem partido). Por 
meio de suas redes sociais, 
o político informou que as 
pacientes são duas mulhe-
res, de 46 e 20 anos, que 
tiveram contato com um 
casal de missionários vin-
dos da Angola, na África. 
As mulheres apresentam 
sintamos leves.

Conforme Mendanha, 
os dois casos foram des-
cobertos por meio do pro-
grama de sequenciamen-
to genético desenvolvido 
pelo município. “Recebi 
a ligação do secretário 
municipal de saúde, Ales-
sandro Guimarães, me 
passando a situação e fiz 
questão de informar a po-
pulação”, disse.

CONTATO
O casal de missioná-

rios desembarcou em 
Guarulhos (SP), no dia 3 
de dezembro. No mesmo 
dia realizaram o teste de 
Covid-19 que deu nega-
tivo, segundo o prefeito. 
Essas duas pessoas esti-
veram em algumas cida-
des do Brasil e também 
em Aparecida de Goiânia 
entre os dias 3 a 5 de de-
zembro. Nesse período, 
tiveram contato com as 
duas mulheres que foram 
diagnosticadas com o ví-
rus no dia 9 dezembro.

“Mesmo esse casal 
tendo tido resultado ne-
gativo, a Vigilância em 
Saúde de Aparecida re-
solveu fazer o sequencia-
mento genético dessas 
duas pessoas que testa-
ram positivo. E consta-
tou-se os dois casos da 
variante, que tem um 
poder muito grande de 
contaminação”.

Durante a live, Menda-
nha também reforçou a 
importância da vacinação 
para conter a disseminação 
do vírus e para evitar casos 
mais graves da doença.

Praças de Goiânia terão novos 
espaços recreativos para pets

A Prefeitura de Goiânia 
realiza, nesta terça-feira 
(14), a entrega de 669 car-
tões do Renda Família 
Mais Mulher. As chefes de 
família receberão o auxí-
lio financeiro no valor de 
R$ 600. A entrega será 
feita na Escola Municipal 
Bom Jesus, na Praça Wa-
shington do Jardim Novo 
Mundo, região leste da 
capital. São seis parcelas 
de R$ 300 cada, porém a 
Prefeitura adiantou o pa-
gamento e entregou as 
duas primeiras parcelas 
antes do Natal. A lista de 
beneficiadas está no site 
da Prefeitura de Goiânia.

“A entrega desse bene-
fício é um compromisso de 
campanha nosso, de cuidar 
das pessoas, que hoje é pos-
sível graças a um trabalho 
em conjunto de toda a 
equipe da Prefeitura. Nós 
sabemos das dificuldades 
que muitas famílias têm 
passado e ficamos felizes 
por saber que o alimento 
na mesa não faltará nes-
se final de ano. E adianto 
que, em 2022, muita coisa 
boa virá. Estamos traba-
lhando para isso”, afirmou 
o prefeito Rogério Cruz, 
falando sobre o cumpri-
mento do compromisso de 
campanha.

A secretária de Políticas 
para as Mulheres, Tatiana 
Lemos, destacou a impor-
tância do auxílio para as 
famílias. ”Hoje é um dia 
muito feliz para todos nós 
e sei que para vocês tam-
bém, que essa data ficará 
guardada no coração de to-
das. Não entregamos aqui 
apenas um cartão, mas 
dignidade, alimento para 
as nossas crianças”, comen-
tou Tatiana, acrescentando 
que para chegar à entrega 
a Prefeitura percorreu an-
tes um caminho de muito 
trabalho e dedicação.

Além da entrega na 
região leste, o prefeito 

Rogério Cruz também en-
tregou 554 cartões na Es-
cola Municipal Professora 
Lousinha, em Capinas, na 
manhã desta segunda. Até 
sábado (18), todos os car-
tões serão entregues aos 
beneficiários.

MAIS MULHER
O programa Renda Fa-

mília Mais Mulher é des-
tinado a mulheres que 
residem em Goiânia e que 
estão em situação de vul-
nerabilidade social devido 
a pandemia da Covid-19. 
Para participar do progra-
ma, é necessário que a 
mulher se enquadrem nas 

seguintes situações: sem 
emprego e renda; trabalho 
informal, autônoma ou 
microempreendedora in-
dividual; recém-saída de 
abrigamentos; com me-
didas protetivas em situ-
ação de abrigamento; ou 
mãe solo (inteiramente 
responsável pela criação 
do filho maior de 16 anos, 
sem ajuda do pai).

A transferência da renda 
será creditada após deferi-
mento do pedido, por um 
período de seis meses, a 
cada 30 dias. O valor deverá 
ser gasto com despesas in 
natura em estabelecimen-
tos localizados em Goiânia.

Prefeitura entrega mais de 669 cartões do Renda Família 
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A 22ª edição do Fes-
tival Internacional 
de Cinema e Vídeo 

Ambiental (Fica) será aberta 
nesta terça-feira (14/12), na 
cidade de Goiás. Promovido 
pelo Governo de Goiás, com 
apoio do Serviço Social do 
Comércio (Sesc), o evento 
continua por toda a semana 
até 19 de dezembro, com 
encerramento e show do 
músico Renato Teixeira. Fo-
ram investidos R$ 1,5 milhão 
pela gestão estadual e quase 
R$ 340 mil pelo Sesc Goiás. 

Neste ano, o formato será 
híbrido: as oficinas e mesas 
de debate serão realizadas de 
forma presencial, enquanto 
as mostras cinematográficas 
e algumas apresentações ar-
tísticas estarão disponíveis 
nas plataformas digitais.

“O Fica proporciona apren-
dizado [sobre o meio ambiente] 
e é também um compromisso 
de mostrar às futuras gerações 
que podemos recuperar mui-
ta coisa”, afirmou o governa-
dor Ronaldo Caiado durante o 
anúncio da realização do festi-
val, em agosto deste ano.  

A cerimônia de abertura 
começa às 19h, no Cine Tea-
tro São Joaquim. Estarão pre-
sentes o governador Ronaldo 
Caiado; o secretário de Cultu-
ra de Goiás, César Moura; o 

presidente da Federação do 
Comércio do Estado de Goiás 
(Fecomércio), Marcelo Baioc-
chi; o diretor regional do Sesc 
Goiás, Leopoldo Veiga Jardim; 
o prefeito da cidade de Goiás, 
Anderson Gouvea, entre ou-
tras autoridades.

O evento terá a presença 
de público convidado, po-
rém, para acessar ao local 
será necessário mostrar o 
comprovante de vacinação.

PROGRAMAÇÃO
O Fica 2021 terá quatro 

mostras competitivas: Wa-
shington Novaes, Cinema 
Goiano, Becos da Minha 
Terra, específica para produ-
tores audiovisuais da cidade 
de Goiás, e Videoclipes. Ao 
todo, foram selecionadas 52 
produções que vão ficar dis-
poníveis on-line durante os 
seis dias de festival.

Além disso, as mostras 

Washignton Novaes e Be-
cos da Minha Terra serão 
transmitidas no Cine Teatro 
São Joaquim a partir do dia 
15 de dezembro. Durante 
a semana de festival, se-
rão realizados minicursos, 
mesas de debate, oficinas, 
laboratórios e palestras in-
ternacionais voltados para o 
segmento audiovisual e tam-
bém ambiental. Confira a 
programação completa aqui.

Para desfrutar do Fica 
2021 de forma presencial, 
o participante deve estar 
vacinado contra a Covid-19. 
Além disso, outras normas 
sanitárias, como o uso de 
máscara e distanciamento 
social, deverão ser seguidas.

APRESENTAÇÕES 
CULTURAIS
As apresentações artís-

ticas e culturais de artistas 

vilaboenses também fazem 
parte da programação do 
festival (de forma on-line e 
presencial).  O cantor Rena-
to Teixeira realiza o show de 
encerramento, no domingo 
(19/12), às 19h, no merca-
do municipal. Todos os sho-
ws terão público limitado e 
será obrigatório a apresen-
tação do cartão de vacina-
ção contra a Covid-19.

 
PATRIMÔNIO CULTURAL
A 22a do Fica vai pres-

tar uma homenagem aos 
20 anos da conquista, pela 
cidade de Goiás, do título 
de Patrimônio Histórico da 
Humanidade, alcançado 
por todo o conjunto arqui-
tetônico, paisagístico e ur-
banístico do local.

Sede do evento desde a 
primeira edição, em 1999, 
a cidade histórica de Goiás 
possui uma admirável rique-
za arquitetônica do período 
colonial, restaurado e con-
servado com o tempo.

A culinária típica da re-
gião inclui pratos tradicio-
nais do Estado, como o ar-
roz com pequi, o empadão 
goiano, licores, doces cris-
talizados e os tradicionais 
alfenins, doces feitos de 
polvilho e açúcar que unem 
artesanato e sabor.

O deslocamento de um 
sistema de baixa pressão 
pode provocar chuvas iso-
ladas, acompanhadas de ra-
jadas de ventos e raios em 
todas as regiões de Goiás. 
Segundo o gerente do Centro 
de Informações Meteoroló-
gicas e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo), André Amorim, o 
fenômeno se formou no Pa-

raguai e segue para a região 
Sudeste do Brasil.

Em entrevista ao Diário do 
Estado, André Amorim expli-
cou como o fenômeno opera.

“Na semana passada nós 
tivemos um sistema de alta 
pressão que se posicionou na 
costa brasileira. E com isso, 
propiciando bastante chuva 
em Minas Gerais e no Sul da 
Bahia. Em alguns municípios 

choveu quase 400 mm em 24 
horas. E agora um outro sis-
tema está saindo do Paraguai 
e, vai transitar rumo a região 
Sudeste do Brasil”, explicou o 
gerente da Cimehgo.

Ainda segundo o órgão, 
o sistema de baixa pressão 
lança umidade para a atmos-
fera e com isso, são forma-
das as nuvens de chuva.

“O sistema consegue 

tirar muita umidade da su-
perfície e jogar na atmosfe-
ra. E essa umidade aumenta 
a nebulosidade na região e 
organiza as nuvens de chu-
va. A combinação de calor 
de umidade gera essas áre-
as de instabilidade. E assim 
temos os ‘pancadões’ de 
chuva” explica André.

De acordo com a Ci-
mehgo, na madrugada desta 

segunda-feira (13/12) cho-
veu quase 173 mm em Iporá. 
Segundo ele, as chuvas po-
dem ocasionar transtornos 
como: alagamentos, trans-
bordamentos de mananciais.

“Não fica todos os muni-
cípios chovendo da mesma 
maneira. Então chove um 
pouco mais em um, menos 
no outro. Mas os ‘panca-
dões’ de chuvas estão pre-

sentes. Trazendo chuvas 
volumosas, bem localiza-
das em alguns municípios. 
E podem trazer transtor-
nos como o que ocorreu 
em Lagolândia, ontem em 
Iporá. Essas chuvas po-
dem causar alagamentos, 
transbordamento de ma-
nanciais de rios, córregos. 
A população precisar ficar 
atenta” ressaltou André.

Reprodução

Cimehgo faz alerta para chuvas fortes esta semana em Goiás

Fica 2021 começa na cidade de Goiás 
com atividades presenciais e on-line

SAMANTHA SOUZA
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Pelo menos 64% das 
cidades do país can-
celaram as festas pú-

blicas de comemoração do 
Réveillon para evitar aglo-
meração. O levantamento foi 
feito pela Confederação Na-
cional de Municípios (CNM).

Isso se deve, principal-
mente, à confirmação de ca-
sos da variante Ômicron do 
novo coronavírus no Brasil e 
ao receio de outra onda de 
contaminações.

Além das cidades que já 
anunciaram o cancelamen-
to da festa de Réveillon, o 
estudo da CNM mostra que 
outros 23% das prefeituras 
ainda não decidiram sobre a 
realização do evento. A pes-
quisa contou com a partici-
pação de 2,6 mil prefeitos 
espalhados pelo Brasil.

O levantamento destaca 
ainda que apenas 11% dos 
municípios brasileiros de-
vem manter o evento que 
comemora a virada de ano. 
A cidade do Rio de Janeiro, 
por exemplo, está entre os 
locais que decidiram manter 
as festas de fim de ano.

Em entrevista coletiva nes-

ta quinta-feira (9), o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, garan-
tiu o réveillon na capital flumi-
nense, mesmo sabendo que 
haverá aglomeração na praia 
de Copacabana, local mun-

dialmente conhecido pela 
queima de fogos na data.

“Claro que vai ter, aliás, 
não tá proibido aglomeração 
na cidade do Rio. Nós temos, 
se quiser esse fim de semana 

passear comigo pela cidade. 
Há 15 semanas nós temos 
aglomeração permitida na 
cidade do Rio, sem máscara”.

Para Gulnar Azevedo, 
membro da Associação 

Brasileira de Saúde Coleti-
va e professora da Univer-
sidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), a decisão 
de liberar festas de fim 
de ano é ‘prematura’, vis-

to que a agressividade da 
variante Ômicron ainda é 
desconhecida.

“É muito difícil você libe-
rar as festas de fim de ano, 
com a queima de fogos, e 
pedir que as pessoas exer-
çam o distanciamento físico 
ou usem máscara de prote-
ção. O mais prudente é a 
precaução, enquanto não 
temos certeza ainda sobre 
a evolução clínica e a trans-
missibilidade da nova va-
riante. A decisão de liberar 
festas e aglomerações no 
Brasil é prematura”, frisa 
Gulnar Azevedo.

CARNAVAL
Indo adiante nas come-

morações, o levantamen-
to da CNM questionou os 
prefeitos também sobre a 
possibilidade da realização 
do Carnaval. Os dados com-
pilados mostram que 63% 
das cidades já decidiram 
não realizar o evento em 
2022. Já 33% dos municí-
pios ainda estudam a rea-
lização da festa, enquanto 
1,4% afirmaram que vão 
realizar o Carnaval.

Divulgação

Ômicron: mais de 60% das cidades 
brasileiras cancelam festa de Réveillon

Uma força-tarefa tem atu-
ado em 25 municípios baia-
nos que decretaram situação 
de emergência, devido aos 
estragos provocados pelas 
fortes chuvas que atingiram o 
estado. Cerca de 80 militares 
do Corpo de Bombeiros e 37 
alunos e instrutores de cur-
sos de salvamento estão atu-
ando no resgate das vítimas, 
na liberação das vias destru-
ídas pela chuva e no apoio 
às comunidades, localizadas 
no extremo sul e em outras 
regiões do estado. Requisitos 
básicos como comida, água, 

medicamentos e outros itens 
estão sendo levados de for-
ma prioritária para os mora-
dores de 13 cidades.

Nas últimas 24 horas, os mi-
litares verificaram a ponte do 
município de Itamaraju, e tam-
bém atenderam ocorrências de 
desabamento em Várzea Ale-
gre e Novo Prado. Gestantes 
e pessoas com comorbidades, 
em especial aquelas que fazem 
tratamento de hemodiálise, 
são prioridade no atendimen-
to. Em Jucuruçu, com a ajuda 
da população, foram improvi-
sados acessos para as viaturas 

distribuírem cestas básicas.
De acordo com o Corpo de 

Bombeiros da região, os mu-
nicípios afetados no extremo 
sul são: Eunápolis, Guaratinga, 
Itabela, Itamaraju, Itanhém, Ju-
curuçú, Medeiros Neto, Mucu-
ri, Prado, Porto Seguro, Santa 
Cruz Cabrália, Teixeira de Frei-
tas e Vereda. No sul são: Mas-
cote, Itacaré, Itabuna, Ilhéus, 
Canavieiras, Camacan e Bel-
monte. Em outras regiões, tem 
também Apuarema, Conceição 
do Almeida, Caetanos, Encruzi-
lhada, Ibicuí, Ipiaú, Itambé, Ita-
quara, Jequié e Macarani.

RODOVIAS
A circulação de veículos 

no km 10 da BA-284, próxi-
mo ao acesso do distrito de 
São Paulino, entre o entron-
camento da BR-101, em Ita-
maraju, e o distrito de Alho, 
já está totalmente liberada. 
O retorno do tráfego no local 
foi permitido após a execu-
ção das ações emergenciais 
pela Secretaria de Infraes-
trutura da Bahia (Seinfra), na 
tarde de sexta-feira (10). Os 
serviços para a restauração 
da pista, que rompeu com as 
fortes chuvas do extremo sul 

baiano, ainda permanecem 
sendo feitos na rodovia.

Em outro ponto da BA-
284, as ações para dar con-
dições de trafegabilidade à 
via de ligação entre Itamaraju 
e o distrito de Alho foram ini-
ciadas pela equipe técnica da 
Seinfra na manhã deste sába-
do (11). Os serviços de manu-
tenção no km 17, em que a 
pista também cedeu devido ao 
período chuvoso na região, 
começaram após a chegada 
dos equipamentos, como 
escavadeiras. O trânsito no 
local continua interrompido 

e será retomado após a con-
clusão dos trabalhos.

Na BR-489, os motoristas 
que utilizam o trecho entre 
Itamaraju e Prado devem fi-
car atentos. O tráfego nos km 
02, 13 e 13 da rodovia ainda 
está interditado por causa do 
rompimento da pista. Partin-
do de Prado, os equipamen-
tos para realizar a requalifi-
cação da via têm a previsão 
de serem deslocados até o 
final da tarde deste sábado. 
A obra começará do km 15 
e, na sequência, seguirá em 
direção aos km 13 e 02.

Força-tarefa busca por vitimas em cidades afetadas pela chuva na Bahia



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

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

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898

GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’

Veículos
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HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
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

-------------------------------
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
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HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
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

-------------------------------
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
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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 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. 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, 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Morei-
ra. 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

APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
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

-------------------------------
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 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
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 
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. 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 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
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A revista americana 
”Time” escolheu Elon Musk 
como personalidade do ano 
2021, informou a publicação 
nesta segunda-feira (13). O 
CEO da fabricantes de carros 
elétricos Tesla e fundador da 
empresa de exploração es-
pacial SpaceX, foi reconhe-
cido por seus investimentos 
em suas empreitadas.

“O ‘Personalidade do 
Ano’ reconhece a influên-
cia, e poucas pessoas fo-
ram mais influentes que 
Elon Musk na vida na Ter-
ra, e potencialmente fora 
dela também”, disse o edi-
tor-chefe da publicação, 
Edward Felsenthal.

Aos 50 anos, Musk su-
perou Jeff Bezos e se tor-
nou a pessoa mais rica do 
mundo com um patrimônio 
de mais de US$ 188 bilhões 
(mais de R$ 1 trilhão).

No ano passado, o re-
conhecimento foi dado ao 
então presidente eleito 
Joe Biden e sua vice Ka-
mala Harris, seguindo uma 
tradição da revista em re-
conhecer futuros manda-
tários americanos.

Já na edição de 2019, a 
ativista sueca Greta Thun-
berg, com então 16 anos, 
foi a mais jovem persona-
lidade do ano a ganhar a 
capa da revista.

Como uma homena-
gem sincera de um 
dos principais criado-

res de musicais da Broadway 
nos últimos anos a uma de 
suas maiores inspirações, 
“Tick, tick… Boom!” é um fil-
me bonito, sensível e angus-
tiante sobre processo criati-
vo, que tira mais uma grande 
atuação de Andrew Garfield 
(“Até o último homem”).

O resultado era de certa 
forma previsto, assim como 
seu status de provável indica-
do ao próximo Oscar. Afinal, 
além de se tratar da adapta-
ção da obra autobiográfica 
de mesmo nome de Jona-
than Larson (1960-1996), 
autor do aclamado “Rent”, 
esta é a estreia na direção de 
Lin-Manuel Miranda.

Aos 41 anos, o americano 
de família porto-riquenha 
traz a sensibilidade de quem 
se inspirou no compositor 
para construir a própria car-
reira e o peso de ser o res-
ponsável por “Hamilton”, o 
maior fenômeno pop dos pal-
cos americanos da década.

Tamanha proximidade 
com a história retratada ofe-
rece um olhar muito pessoal 
e ajuda a conectar o público. 
No entanto, o mesmo cari-
nho oferecido talvez explique 

a falta de interesse por temas 
e situações um pouco mais 
universais que enriqueceriam 
o enredo e os personagens.

MUSICAL DE MÚSICAS
Nada disso funcionaria 

sem o poder das canções 
escritas por Larson e produ-
zidas para o filme por, entre 
outros, Alex Lacamoire, dire-
tor musical de “Hamilton”.

As misturas entre rock e rit-
mos mais convencionais do gê-

nero construídas pelo composi-
tor formam uma lista que deve 
agradar até àqueles que não 
acompanham tanto musicais.

Já os mais aficionados po-
dem se frustrar pela escas-
sez de sequências de dança, 
outra parte fundamental 
do gênero, mas certamente 
vão se deliciar com o grande 
espetáculo na execução de 
“Sunday”, que reúne nomes 
de peso das mais variadas 
gerações da Broadway.

No fim, “Tick, tick… 
Boom!” consegue tudo a 
que se propõe. É uma ho-
menagem tocante e since-
ra de um ícone a um ídolo. 
Um pouco deslumbrada às 
vezes, é verdade, e que se 
beneficiaria de um olhar um 
pouco mais universal. Mas 
com a sensibilidade de seu 
diretor e a doçura imperfeita 
de seu protagonista formam 
ainda assim um grande filme 
– um excelente musical.

“Tick, tick... Boom!” é homenagem 
aos criadores de musicais da Broadway

Elon Musk é eleito 
”Personalidade do Ano” 
pela revista ”Times”


