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A área técnica da Anvisa autorizou nesta quinta-feira (16), a aplicação da vacina Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Ainda 
não há previsão para quando a vacina começara a ser aplicada, pois a dosagem para esse público será menor do que a utilizada por maio-
res de 12 anos e o Brasil ainda não tem as doses ajustadas. Mais de 10 países já iniciaram a vacinação de menores de 12 anos.

Anvisa autoriza vacina da Pfizer 
contra Covid-19 para 5 a 11 anos

Humorista 
Rico é o grande 
campeão de “A 
Fazenda 13”  p8 p4

Câmara aprova urgência a projeto 
que legaliza cassinos e do bicho
A Câmara aprovou pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei que legali-
za jogos de azar no País. Foram 293 votos a favor, 138 contra. No começo da semana, 
a bancada evangélica havia conseguido adiar a análise do requerimento. 

p4

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), 
divulgou nesta quinta-feira (16) a lista das 3 mil primeiras famílias convo-
cadas do programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social em Goiânia. 

Governo de Goiás divulga 
convocados para Aluguel 
Social em Goiânia  p2
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O Governo de Goiás, 
por meio da Agên-
cia Goiana de Ha-

bitação (Agehab), divulgou 
nesta quinta-feira (16) a 
lista das 3 mil primeiras fa-
mílias convocadas do pro-
grama Pra Ter Onde Morar 
– Aluguel Social em Goiânia. 
A entrega da documenta-
ção poderá ser feita direta-
mente no site www.agehab.
go.gov.br. Segundo o gover-
no, quem tiver dificuldade 
em anexar os documentos 
de forma on-line poderá 
procurar uma das unidades 
do Vapt Vupt listadas a se-
guir a partir desta quinta-
-feira (16/12) ou a sede da 
Agehab em Goiânia, na Rua 
18-A, nº 541, no Setor Aero-
porto. O prazo para entrega 
da documentação vai até o 
dia 22 de dezembro.

O objetivo do programa 
é criar uma nova frente de 
combate ao déficit habita-
cional no Estado. Serão be-
neficiadas com uma ajuda 
mensal de R$ 350 famílias 
sem casa própria que se 
enquadram nos requisi-
tos e tenham dificuldade 
de arcar com custos do 
aluguel. O benefício tem 
duração de até 18 meses, 
podendo ser prorrogado. 
A proposta é subsidiar lo-
cação de imóveis até que 
todas estejam aptas a re-
ceber nova moradia.

Ainda de acordo com o 

governo as inscrições, a par-
tir de agora, são permanen-
tes e estão abertas no site 
da Agehab para moradores 
de Goiânia e Aparecida, ini-
cialmente. Em breve, o pro-
grama será estendido para 
outros municípios. A meta 
instituída pelo governador 
Ronaldo Caiado é beneficiar 
30 mil famílias em todo Esta-
do com o Aluguel Social.

RESPONSABILIDADE 
Pedro Sales destaca que 

o programa Pra Ter Onde 
Morar – Aluguel Social aten-
de uma demanda urgente e 
específica da população em 
vulnerabilidade e que está 
superendividada. O projeto 
de lei n° 21.186, que institui 
o Aluguel Social, entrou em 
tramitação na Assembleia Le-
gislativa do Estado de Goiás 

(Alego) no dia 25 de novem-
bro e no dia 30 de novembro 
já estava sancionado pelo go-
vernador e publicado. 

“Os primeiros cartões do 
programa já foram entregues 
na segunda edição do Mutirão 
Iris Rezende, em Aparecida de 
Goiânia, nos dias 11 e 12 de 
dezembro. A população está 
vendo que o Governo de Goi-
ás tem se empenhado para 

fazer com que uma iniciativa 
tão importante como essa 
chegue até quem mais preci-
sa. E agora vamos entregar os 
3 mil primeiros cartões até o 
final do mês. O governador 
Ronaldo Caiado pediu o má-
ximo de empenho para que o 
benefício chegue com agilida-
de e responsabilidade a quem 
necessita. É isso que estamos 
fazendo”, destaca Sales. 

Reprodução

A promotora Alice 
de Almeida Freire, da 7ª 
Promotoria de Justiça do 
Ministério Público do Es-
tado de Goiás (MP-GO), 
protocolizou no final da 
tarde desta quarta-feira 
(15) uma ação civil pública 
(ACP) pedindo a suspensão 
imediata do procedimento 
de revisão do Plano Diretor 
de Goiânia (PDG) na Câma-
ra Municipal. O argumento 
é de que a medida possa 
garantir “a ampla partici-
pação popular e a transpa-
rência, por meio da realiza-
ção de audiências públicas 
noticiadas com no mínimo 
15 dias de antecedência da 
data de sua realização”.

A ACP também pede 
que a Justiça determine 
que o Paço Municipal reti-
re o projeto da Câmara e o 
“submeta à apreciação po-
pular, por meio de audiên-
cia pública ou deliberação 
do Conselho Municipal de 
Política Urbana (Compur)”. 
Neste caso, a promotora 
entende a necessidade de 
que sejam apreciadas as 
alterações propostas pelo 
Grupo de Trabalho (GT) 
criado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz (Republicanos) em 
fevereiro, que analisou as 
emendas feitas pelos vere-
adores ainda em 2020.

“Fizemos de tudo para 
evitar a judicialização, mas 
não foi possível. Em todas 
as fases dessa tramitação 
estão ocorrendo manobras 
para evitar a participação 
popular”, afirmou a pro-
motora. Ela ressalta ainda 
que não está discutindo o 
mérito da proposta, já que 
o projeto ainda está em 
debate. “O que estamos 
questionando é a forma, 
é o procedimento para 
garantir a participação po-
pular em um projeto que é 
importante para a cidade.” 
Alice diz ainda que não faz 
sentido ter feito o GT que 
atuou por seis meses e o 
Paço ter devolvido o pro-
jeto sem qualquer modifi-
cação. “Falaram pra mim 
que ia ter mudança, mas fi-
zeram outra coisa”, afirma.

Governo divulga convocados 
para Aluguel Social em Goiânia

Segundo dados do IBGE, 
8,5 milhões de mulheres 
tinham deixado a força de 
trabalho no terceiro tri-
mestre de 2020, em com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior.

Esse movimento rumo 
à inatividade fez com que 
mais da metade da popula-
ção feminina com 14 anos 
ou mais ficasse de fora do 
mercado de trabalho. A taxa 
de participação na força de 
trabalho ficou em 45,8%.

Apesar da retomada do 
mercado formal, as vagas 
abertas no fim de 2020 ain-
da podem levar mais um 

tempo para repor a partici-
pação de mulheres em pos-
tos de emprego.

Segundo especialistas, a 
recuperação também será 
mais heterogênea, pois 

chegará depois às mulheres 
mais pobres, pretas e com 
menos qualificação. Em mo-
mentos de choque, como 
foi a pandemia, grupos mais 
vulneráveis são os mais ra-

pidamente atingidos.
Ainda nas questões es-

truturais, está o conjunto de 
normas sociais que atribui 
às mulheres a responsabili-
dade – se não toda, a maior 
parte – pelos cuidados do-
mésticos e com filhos.

A pandemia vem pena-
lizando triplamente as mu-
lheres. Além das questões 
que afetam todos os gru-
pos, como perda de renda 
e emprego, cai sobre elas 
grande parte dos cuidados 
com filhos e casa.

Segmento dominado pe-
las mulheres, o trabalho do-
méstico remunerado foi ou-

tro muito afetado pela crise 
sanitária, tanto pela necessi-
dade de as famílias economi-
zarem quanto pela recomen-
dação de se reduzir contatos 
com outras pessoas.

O Renda Família + Mu-
lher vem para ajudar a 
resgatar essa autonomia, 
colocar comida na mesa e, 
com o apoio da Prefeitura 
de Goiânia, por meio da Se-
cretaria da Mulher, auxiliar 
na capacitação e no retorno 
ao mercado de trabalho. En-
quanto isso não ocorre, essa 
transferência de renda vai 
auxiliar mais de 12 mil famí-
lias chefiadas por mulheres.

Renda Família + Mulher: mulheres são as principais beneficiadas
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Goiás monitora nove 
casos suspeitos de 
H3N2, segundo da-

dos da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-GO). Com o 
surto da variante do vírus 
da gripe Influenza A em 
outros Estados, a Saúde de 
Goiás destaca a importân-
cia da imunização. 

“Isso reforça a necessida-
de de se manterem os mes-
mos protocolos de seguran-
ça necessários à covid-19, 
como uso de máscara, hi-
gienização das mãos e evitar 
aglomerações e, sobretudo, 
a busca da vacina, disponí-
vel nos postos de saúde nos 
municípios”, defende a pasta 
em nota. Dados mais recen-
tes disponíveis mostram que 
mais de 2,4 milhões de do-
ses foram aplicadas este ano 
contra a influenza em Goiás, 
um índice acima do previsto.

OUTROS ESTADOS
A Bahia registrou nesta 

quarta-feira (15) o primeiro 
caso de morte causada por 
Influenza A H3N2. De acordo 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde da Bahia, a vítima era 

uma mulher de 80 anos e re-
sidente em Salvador. Apesar 
de estar vacinada com três 
doses do imunizante contra 
a Covid-19, ela não tinha se 
vacinado contra a gripe. 

Nesta quinta-feira (16), 
Salvador anunciou que foram 
registrados 38 novos casos 
do vírus Influenza A da gripe. 
No total, já são 147 casos no-
tificados na cidade em 2021.

Situação preocupante 
também no Rio de Janeiro. A 
Região Metropolitana do Rio 
está enfrentando uma epi-
demia de gripe causada pela 
cepa H3N2 Darwin do vírus 

Influenza A, segundo a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
do Rio. A área abrange, além 
da capital fluminense, todos 
os municípios da Baixada 
Fluminense, Niterói e São 

Gonçalo, a segunda cidade 
mais populosa do Rio.

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de São Pau-
lo, na última semana houve 
um “aumento significativo” 
de pessoas com síndrome 
gripal nas unidades de saúde 
da capital paulista. 

H3N2
O vírus H3N2 é um dos 

subtipos do vírus Influenza 
A, também conhecido como 
vírus do tipo A, que é um 
dos principais responsáveis 
pela gripe comum, conhe-
cida como gripe A, e pelos 
resfriados, uma vez que é 
muito fácil de ser transmiti-
do entre pessoas por meio 
das gotículas liberadas no 
ar quando a pessoa gripada 
tosse ou espirra.

O vírus H3N2, assim como 
o subtipo H1N1 da Influenza, 
provoca os típicos sintomas 
de gripe, como dor de ca-
beça, febre, dor de cabeça 
e congestão nasal, sendo 
importante que a pessoa re-
pouse e beba bastante líqui-
dos para favorecer a elimina-
ção do vírus do organismo.

A Secult realiza na próxima 
quarta-feira (22) um tributo 
ao ex-prefeito de Goiânia e 
ex-governador Iris Rezende, 
quando ele faria 88 anos. A 
homenagem será feita no 
Teatro Goiânia, às 18h. A ce-
rimônia, com abertura de ex-
posição fotográfica e apresen-
tações artísticas, contará com 
a presença do governador Ro-
naldo Caiado e de familiares 
de Iris Rezende. Também ha-
verá espaço para fãs e admira-
dores do político, que faria 88 
anos na mesma data. 

“Queríamos estar dia 

22 comemorando mais um 
ano ao lado de Iris, ouvindo 
seus conselhos, desfrutan-
do de sua sabedoria política 
para nos ajudar a tomar as 
decisões políticas para os 
goianos”, afirmou Caiado ao 
acrescentar que “todas as ho-
menagens ao ex-governador 
são bem-vindas e continua-
rão a acontecer porque ele 
mudou Goiás e participou dos 
principais momentos da po-
lítica brasileira”. Iris Rezende 
morreu em 9 de novembro 
deste ano após complicações 
de um Acidente Vascular Ce-

rebral (AVC), quase um ano 
após encerrar uma carreira de 
62 anos na vida pública. 

PROGRAMAÇÃO
Será aberta a exposição 

“Iris: Uma História de Amor 
Por Goiás” com a trajetória de 
um dos maiores líderes políti-
cos do País. A cantora Maria 
Eugênia fará uma apresenta-
ção musical no hall do Teatro 
Goiânia durante a mostra e o 
cantor Marcelo Barra se apre-
sentará no palco do local. De 
acordo com o secretário César 
Moura, os registros da vida de 

Iris seguirão para a Sala Be-
lkiss Spenziere do Museu da 
Imagem e do Som (MIS), no 
Centro Cultural Marietta Telles 
Machado, até abril de 2022.

“É um trabalho meticuloso, 
que conta com o apoio de téc-
nicos da Secult e ajuda da fa-
mília, assessores, pois se trata 
de um dos personagens mais 
ricos da política brasileira. São 
muitas décadas de atuação e 
importantes momentos. Espe-
ramos que o público veja essa 
evolução histórica sob um re-
corte, pois são vários possíveis 
e que ainda serão feitos”.

Reprodução

Estado fará tributo a Iris Rezende no próximo dia 22 de Dezembro

Secretaria de Saúde de Goiás monitora 
casos de nova variante da gripe H3N2
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A área técnica da 
Agência Nacional da 
Vigilância Sanitária 

(Anvisa) autorizou nesta 
quinta-feira (16), a aplicação 
da vacina Pfizer contra a Co-
vid-19 em crianças de 5 a 11 
anos. Ainda não há previsão 
para quando a vacina come-
çara a ser aplicada, pois a do-
sagem para esse público será 
menor do que a utilizada por 
maiores de 12 anos e o Bra-
sil ainda não tem as doses 
ajustadas. Mais de 10 países 
já iniciaram a vacinação de 
menores de 12 anos.

Em outubro, a Pfizer dis-
se que a vacina é segura e 
mais de 90,7% eficaz na 
prevenção de infecções em 
crianças de 5 a 11 anos. A 
Anvisa alerta que a autori-
zação é baseada em dados 
disponíveis até o momento 
e os resultados são avalia-
dos a todo momento.

A dose para as crianças 
entre 5 e 11 anos de idade é 
de 1/3 em relação à formula-
ção já aprovada no Brasil

Formulação pediátrica é 
diferente daquela aprovada 
anteriormente apresentada 
para o público com mais de 

12 anos e, portanto, não 
pode ser utilizada a formu-
lação de adultos diluída A 
criança que completar 12 
anos entre a primeira e a 
segunda dose, deve manter 
a dose pediátrica

Não há estudos sobre a 
coadministração com outras 
vacinas – não deve ser admi-

nistrada com outras vacinas
Além da área técnica, 

também participaram da 
avaliação especialistas das 
sociedades brasileiras de 
Infectologia (SBI), de Imu-
nologia (SBI), de Pediatria 
(SBP), de Imunizações 
(SBIm) e de Pneumologia 
e Tisiologia.

DOSAGEM MENOR
O pedido para a aplica-

ção nesta faixa etária foi 
apresentado pela Pfizer 
em 12 de novembro. A far-
macêutica informou que a 
dosagem para essa faixa 
etária será menor. Além 
disso, os fracos de vacina 
terão as tampas na cor 

laranja, para diferenciar 
das doses já utilizadas em 
maiores de 12 anos.

“A redução na dosagem 
para a faixa de 5 a 11 anos 
se respaldou nos estudos de 
Fase 1 e 2, que mostraram 
que essa dosagem (10 mi-
crogramas) foi o suficiente 
para gerar altos títulos de 

anticorpos com perfil de se-
gurança bastante favorável 
para a população pediátri-
ca”, informou a Pfizer.

A avaliação levou 21 dias, 
descontados os 14 dias que a 
Pfizer utilizou para responder 
as exigências técnicas da Anvi-
sa. O tempo total do processo 
na agência foi de 35 dias.

Divulgação

Anvisa autoriza vacina da Pfizer 
contra Covid-19 para 5 a 11 anos

A Câmara aprovou pedi-
do de urgência para a trami-
tação do projeto de lei que 
legaliza jogos de azar no País. 
Foram 293 votos a favor, 138 
contra e 11 abstenções. No 
começo da semana, a ban-
cada evangélica havia con-
seguido adiar a análise do 
requerimento. No entanto, 
o presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), também pautou 
uma Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) que isenta 
imóveis alugados por igrejas 
de pagamento do Imposto 

sobre a Propriedade Predial 
e Territorial Urbana (IPTU). O 
PSC e o Republicanos, ligado 
à Igreja Universal do Reino de 
Deus, foram os únicos parti-
dos a orientar voto contrário 
ao pedido de urgência.

Outras legendas do Cen-
trão, como o PP e o PL, se 
posicionaram a favor. Na 
esquerda, o PT liberou a 
votação. A matéria prevê a 
regulamentação de práticas 
como bingos, cassinos, caça-
-níqueis e jogo do bicho no 
País. Na segunda-feira, 13, 

parlamentares evangélicos 
atuaram no plenário, se dis-
seram “terrivelmente con-
tra” o projeto e conseguiram 
adiar a análise do pedido de 
urgência. Na ocasião, o vice-
-presidente da Câmara, Mar-
celo Ramos (PL-AM), retirou 
o pedido da pauta após a 
bancada evangélica orientar 
seus membros a não registrar 
presença no plenário, caso 
a análise do pedido fosse 
mantida, o que prejudicaria 
o quórum da sessão. Hoje, lí-
deres da bancada, como Sós-

tenes Cavalcante (DEM-RJ) e 
Cezinha de Madureira (PSD-
-SP), não se pronunciaram.

“Nós da Frente Parla-
mentar Evangélica somos 
terrivelmente contra esse 
PL e vamos obstruir a vota-
ção”, declarou Madureira, 
presidente da bancada no 
Congresso, na segunda-feira. 
A fala fez referência a uma 
declaração do presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que indicou 
o “terrivelmente evangélico” 
André Mendonça ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). O ex-

-advogado-geral da União e 
ex-ministro da Justiça foi apro-
vado pelo Senado e tomou 
posse hoje, ocupando o lugar 
deixado por Marco Aurélio 
Mello na Corte. Cavalcante, 
futuro presidente da bancada 
evangélica, também foi à tri-
buna da Câmara no começo 
da semana criticar o projeto.

“Onde vamos conseguir 
recursos para cuidar da-
queles que vão desenvolver 
compulsão aos jogos?”, ques-
tionou. Relator do substitu-
tivo ao PL, apresentado em 

1991 na Câmara, há 30 anos, 
o deputado Felipe Carreras 
(PSB-PE) defendeu a matéria. 
“É importante que se diga, 
respeitando quem pensa di-
ferente, que no Brasil não é 
proibido os jogos de apostas. 
O que há é uma exclusividade 
dos jogos de apostas através 
do governo brasileiro, a Caixa 
Econômica, com Mega Sena, 
com raspadinha”, disse. Ele 
argumentou que a regula-
mentação dos jogos de azar 
poderia gerar R$ 20 bilhões 
de arrecadação por ano.

Câmara aprova urgência a projeto que legaliza cassinos e jogo do bicho



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

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 
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
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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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
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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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
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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$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040

PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
ECOSPORT 06/07 preta 
1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649

-------------------------------
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 
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, 
jo iaempreendimentos.
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. BANDEIRANTES 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656

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 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Rico Melquíades é o 
grande vencedor de “A Fa-
zenda 13”. Com isso, o peão 
leva para casa o prêmio de 
R$ 1,5 milhão. Bil Araújo fi-
cou em segundo lugar.

Rico Melquíades confir-
mou o favoritismo e foi o 
grande campeão de “A Fazen-
da 13”. O peão leva para casa 
o prêmio de R$ 1,5 milhão. O 
humorista conquistou o pú-
blico e recebeu 77,47 % dos 
votos. Em segundo lugar, Bil 
Araújo recebeu 18,83 % dos 
votantes e ganhou um carro 
0KM. Solange Gomes ga-
nhou o terceiro lugar e Mari-
na o quarto.

Antes de anunciar o 
vencedor, Adriane Ga-
listeu, apresentadora da 
edição, fez um discurso 
emocionante. “Vocês são 

vitoriosos. Me ajudaram 
a fazer essa fazenda a bri-
lhante que ela foi”, disse. 
“Uma pessoa que entende 
o que vocês estão passan-
do escreveu uma mensa-
gem. Jojo Todynho mandou 
um recado: ‘Tô pronta para 
passar o chapéu’. Mas dife-
rente de reis e rainhas vocês 
não herdam nada, vocês 
são escolhidos pelo público. 
O público acolheu vocês, fa-
zem defesa como se fossem 
família”, discursou.

Para Bil, Adriane disse: 
“Se algum dia você duvi-
dou de si, deixe para trás. O 
Brasil te escolheu”. Já para 
Rico, Adriane relembrou as 
tretas. “Você tem um gê-
nio difícil, mas conquistou 
o coração do país com sua 
paixão e intensidade”.

O grupo humorístico 
Porta dos Fundos 
voltou a ser alvo de 

um grupo religioso motivado 
pelo novo especial de Natal, 
a animação Te Prego Lá Fora, 
recém-lançada pela plata-
forma de streaming Para-
mount+. O pedido liminar de 
suspensão da exibição do fil-
me, porém, não foi atendido 
pela Justiça – a qual afirmou 

que “não compete ao Esta-
do laico intervir em prol de 
determinados grupos”, infor-
mou a assessoria do grupo.

A ação foi movida pela As-
sociação Centro Dom Bosco 
de Fé e Cultura, que nos últi-
mos anos vem pedindo na Jus-
tiça indenizações por danos 
morais e a censura de alguns 
vídeos do grupo, acusados por 
eles de “vilipêndio de culto e 

ataque à liberdade religiosa”. 
O caso de maior repercussão 
se deu em 2019, quando o es-
pecial A Primeira Tentação de 
Cristo suscitou processos da 
associação e de outros grupos 
religiosos, culminando no ata-
que terrorista à sede da pro-
dutora no Rio de Janeiro, em 
dezembro daquele ano.

Na trama do novo especial, 
uma animação de 30 minu-

tos, Jesus é um adolescente 
sobrevivendo aos perrengues 
da escola. Não bastasse os 
dilemas típicos da época, ele 
fica sabendo que está sendo 
procurado pelos romanos que 
querem matar o tal Messias. 
Para disfarçar, ele se torna 
um garoto malvado e passa 
a andar com Barrabás, que o 
introduz ao mundo profano, 
com direito a sexo e drogas.

Jesus Cristo sofre com nova escola 
em especial do Porta dos Fundos

Rico está milionário! 
Humorista é o grande 
campeão de ‘A Fazenda 


