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O governo federal editou a norma que exigi teste negativo para covid e comprovante de vacinação para viajantes de outras nações que desejam en-
trar no país por via área. As nova regras entram em vigor a partir dessa semana. De acordo com a portaria interministerial, o comprovante de vacina-
ção é válido com vacinas para combate à covid-19 que são aprovadas, no país onde a pessoa foi imunizada ou das marcas autorizadas pela OMS. 

Governo passa a exigir comprovante 
de vacinação para entrar no Brasil

Após 10 anos de 
carreira, Whin-
dersson Nunes 
anuncia pausa  p8 p2

Plano Diretor, Área Azul na capi-
tal e emendas “sem carimbo”
A tramitação do Plano Diretor de Goiânia (PDG) ganhou mais um capítulo com a deci-
são da juíza plantonista Patrícia Carrijo de conceder mandado de segurança em liminar 
que suspende o processo legislativo que analisava a atualização do projeto. 

p4

Pesquisa realizada para medir os impactos da pandemia de covid-19 
entre as pessoas que moram em favelas mostra que 68% delas não 
tiveram dinheiro para comprar comida em ao menos um dia nas duas 
semanas anteriores ao levantamento. 

Quase 70% dos moradores 
de favelas no Brasil não têm 
dinheiro para comida  p4
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Câmara 
aprova 
mais um 
nome de 
Iris Re-
zende em 
Goiânia
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A tramitação do Plano 
Diretor de Goiânia 
(PDG) ganhou pelo 

menos mais um capítulo 
neste domingo (19) com a 
decisão da juíza plantonista 
Patrícia Machado Carrijo de 
conceder mandado de se-
gurança em liminar que sus-
pende o processo legislativo 
que analisava a atualização 
do projeto. O deferimento se 
dá em ação promovida pelo 
vereador Mauro Rubem (PT) 
e sob o argumento de irregu-
laridade da audiência pública 
realizada no último dia 10, 
que não respeitou os 15 dias 
de publicidade do evento, 
conforme determina o Esta-
tuto das Cidades e Resolução 
Concidades nº 25/2005. Com 
isso, a estimativa é que a con-
tinuidade da apreciação se 
dê no próximo ano.

A Câmara Municipal vai 
recorrer da decisão e definiu 
na noite deste domingo (19) 
que isto será por meio de 
um agravo de instrumento. 
Assim mesmo, o procurador-
-geral da Casa, Kowalsky Ri-
beiro, afirma que a decisão 
será cumprida e, por isso, a 
recomendação é que não se 
prossiga com a tramitação do 
projeto de lei 023/2019 até 
uma nova audiência pública 
com 15 dias de publicidade 
ou alguma decisão judicial 
contra a liminar. Pelo calen-
dário divulgado no último dia 
7, o relatório final do Plano 
Diretor na Comissão Mista 
seria apresentado nesta se-
gunda-feira (20) e apreciado.

ÁREA AZUL
Uma nova Área Azul, o es-

tacionamento rotativo pago 
em Goiânia, está projetada 
para começar no próximo 
ano, segundo a Secretaria 
Municipal de Mobilidade 
(SMM). É a quarta vez que 
uma gestão municipal ten-
ta remodelar a política tan-
to em tecnologia como em 
aumento de vagas moni-
toradas. Desta vez, a SMM 
prepara a divulgação, ainda 
neste ano, de um edital do 
Procedimento de Manifesta-
ção de Interesse (PMI) para 
a escolher projeto para es-
tudos técnicos e soluções 
tecnológicas de gestão, ope-
ração, manutenção e expan-

são da Área Azul, que atu-
almente funciona em 3.678 
vagas nos setores Central e 
Campinas.

O PMI é um método em 
que empresas propõem os 
projetos, desde qual modo 
de cobrança e fiscalização e 
até quais os locais exatos em 
que as vagas serão pagas. A 
partir disso, a Prefeitura es-
colhe qual a proposta que 
mais se adequaria à política 
desejada, que é de expan-
são da Área Azul e maior 
eficiência na rotação de va-
gas. Depois de escolhido o 
modelo, a Prefeitura deverá 
lançar novo edital, desta vez 
em processo licitatório, para 
a escolha da empresa que 

vai operar a tecnologia es-
colhida. Poderá ser o mesmo 
grupo vencedor do PMI, mas 
não é uma obrigatoriedade.

Parlamentares goianos 
destinam R$ 108,4 mi em 
emendas “sem carimbo”

Análise preliminar do 
Orçamento Federal mostra 
que 14 dos 20 parlamenta-
res goianos no Congresso 
Nacional somaram R$ 108,4 
milhões em emendas “sem 
carimbo” para 2022, ano 
eleitoral. Trata-se das trans-
ferências especiais, moda-
lidade apelidada de “pix or-
çamentário”, e que permite 
a transferência direta de re-
cursos de emendas imposi-
tivas a Estados e municípios. 

O valor é 40,7% maior do 
que o destinado neste ano, 
e 272,5% superior aos recur-
sos empregados na modali-
dade em 2020.

As informações são do 
Instituto Nacional de Orça-
mento Público (Inop), ante-
cipadas pela coluna Giro no 
sábado (11). Oito dos parla-
mentares goianos alcança-
ram ou chegaram perto do 
teto de aproximadamente 
R$ 8,82 milhões permitidos 
para a modalidade — cada 
parlamentar pode destinar, 
nessa categoria, até 50% dos 
R$ 17,6 milhões em emen-
das impositivas a que tem 
direito; os outros 50% são 
obrigatoriamente na saúde.

Reprodução

A Câmara Munici-
pal de Goiânia aprovou 
na manhã de hoje (21), 
mais um projeto de lei 
que homenageia o ex-
-governador de Goiás 
e ex-prefeito de Goiâ-
nia Iris Rezende. Dessa 
vez, a proposta é para 
que a Avenida Castelo 
Branco se transforme 
na Avenida Iris Rezende 
Machado. Os autores do 
projeto são os vereado-
res Clécio Alves (MDB) e 
Marlon Teixeira (Cidada-
nia). O Parque Mutira-
ma também receberá o 
nome do mdbista.

A mudança de nome 
é permitida pela Lei Or-
gânica de Goiânia em 
que autoriza a troca de 
logradouros que home-
nageiam pessoas ligadas 
à ditadura militar. O ex-
-presidente do Brasil, 
Castelo Branco, gover-
nou o país durante a di-
tadura militar entre os 
anos 1964 e 1967.

O vereador Marlon, 
defende seu projeto 
“Na Alemanha não tem 
rua homenageando 
Hitler; no Iraque tam-
bém não tem rua ho-
menageando Saddam 
Hussein, mas aqui, em 
Goiânia, tem avenida 
homenageando o Gol-
pe Militar. Está errado, 
não podemos normali-
zar absurdos como ra-
cismo, preconceito ou 
homenagens ao Golpe 
Militar”, destaca o par-
lamentar. “Goiânia tem 
que evoluir e consertar 
erros do passado, tanto 
de gestão pública, quan-
to de homenagens. De-
vemos refletir sobre nos-
sa história”, acrescenta.

Inicialmente, o obje-
tivo era alterar o nome 
da Avenida Anhanguera 
para “Avenida Anhan-
guera Iris Rezende Ma-
chado”. O projeto che-
gou a ser assinado pela 
maioria dos vereadores 
da Casa, entretanto, foi 
substituído através de 
uma emenda para o da 
Avenida Castelo Branco

Plano Diretor de Goiânia, Área Azul 
na capital e emendas “sem carimbo”

O presidente da Comis-
são Mista da Câmara Muni-
cipal de Goiânia, vereador 
Cabo Senna (Patriota) con-
vocou uma reunião extra-
ordinária para amanhã (22) 
para votação do projeto 
que altera a quantidade de 
vereadores em Goiânia. A 
proposta, disponível aqui, é 
da Mesa Diretora da Casa e, 
caso seja aprovada em ple-
nário, a alteração só terá 
validade a partir de 2025, 
na próxima legislatura.

De acordo com o vere-
ador por Goiânia e vice-

-presidente da Câmara, 
Clécio Alves (MDB), esse 
procedimento é comum e 
que há algum tempo este 
quantitativo já poderia ser 
alterado. A última mudan-
ça ocorrida no número de 
cadeiras foi em 2007, quan-
do aumentou de 33 para 35 
vereadores, a partir do ano 
de 2009 “Esta alteração é 
estabelecida dentro da Lei 
Orgânica do Município, exi-
gindo quórum qualificado 
para votação”, pontua.

De acordo com a Cons-
tituição Federal, os muni-

cípios com mais de 1,5 mi-
lhão de habitantes, podem 
ter no poder legislativo 39 
parlamentares. Recente-
mente, a Câmara Municipal 
de Belém, aprovou com a 
maioria absoluta de votos, 
o aumento de seus verea-
dores de 35 para 39.

AUMENTO DE SALÁRIO
Na proposta é também 

colocado que os salários 
dos vereadores goianien-
ses aumente de R$ 15,6 mil 
para R$ 18,9 mil. Caso seja 
aprovado os aumentos – 

das cadeiras e dos salários 
-, isso poderá representar 
um gasto anual de R$ 12,4 
milhões para a Câmara.

CONTRÁRIOS
Alguns vereadores já se 

posicionaram contrários ao 
projeto, como Gabriela Rodart 
(DC), Lucas Kitão (PSL), Cabo 
Senna (Patriota), Anderson 
Sales Bokão (DEM) e Sargento 
Novandir (Republicanos).

EMENDAS
Foi aprovado ontem 

(20) na Comissão Mista o 

projeto das Leis Orçamen-
tárias Anuais (LOA) para o 
ano de 2022 em Goiânia. 
Casa vereador terá direito 
a R$ 1,9 milhão em emen-
das impositivas.

PLANO DIRETOR
Depois da decisão judi-

cial de suspender a tramita-
ção do novo Plano Diretor 
de Goiânia, uma nova au-
diência pública já foi convo-
cada para depois das festas 
de final de ano. A nova data 
é dia 04 de janeiro de 2022 
às 9h da manhã.

Câmara de Goiânia vota proposta que pede aumento no número de vereadores
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O vírus da gripe, In-
fluenza, tem dois 
tipos: A e B. Nas úl-

timas semanas, o número de 
casos do tipo A, especifica-
mente A H3N2, vem aumen-
tando significativamente no 
país. São Paulo e Rio de Ja-
neiro já falam em epidemia 
da doença e há mortes con-
firmadas no Paraná, Pernam-
buco e Espírito Santo. Goiás 
confirmou, até o momento, 
32 casos, sendo 15 em Rio 
Verde. Pneumologista ouvido 
pelo DE explica o que pode 
estar por trás do aumento de 
casos, mesmo fora do perío-
do mais frio do ano, e explica 
como se proteger.

Os cuidados com a Co-
vid-19 podem ter ajudado 
a evitar um surto de H3N2 
no período de inverno, en-
tre abril, maio e junho. “O 
distanciamento social maior 
nesta época fez com que o 
vírus [H3N2] não circulasse. 
Provavelmente este é um 
dos fatores para ele estar 
circulando agora com maior 
força”, explica o pneumolo-
gista e professor da Universi-
dade Federal de Goiás (UFG), 
Marcelo Rabahi.

Outro ponto que favo-
receu o vírus foi a baixa co-
bertura vacinal. “O foco foi 
muito direcionado para va-
cina contra Covid-19 e não 
poderia ser diferente. Mas 
isso acabou causando dano”, 
afirma o médico.

VACINA
Atualmente, em Goiás, 

a cobertura vacinal contra a 
gripe está em 73%, segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES). O imunizante é ofereci-
do nas unidades de saúde do 
estado, não só para grupos 
prioritários, mas para toda 
a população. Em crianças, a 
vacina é aplicada a partir dos 
seis meses de idade.

“A vacina garante uma 
proteção desde que tomada 
com certa antecedência. O 
problema é que a possibili-
dade de infecção nos próxi-
mos dias é alta, porque esta-
mos no meio das infecções 
pelo vírus. Então, mesmo 

quem conseguir tomar vaci-
na deve ficar atento”, alerta 
o pneumologista. A janela de 
proteção da vacina, o perío-
do que ela leva para prote-
ger de fato, varia de pessoa 
para pessoa. Pode levar de 
duas até quatro semanas.

COMO SE PROTEGER?
As medidas de proteção 

contra a Covid-19 funcionam 
também no caso da gripe. 
“Manter o uso de máscara 
vai proteger não só do vírus 
da Covid-19, desta cepa nova 
[Ômicron], como também de 
outros vírus”, explica o médico.

Para Marcelo Rabahi, as 
comemorações de fim de ano 

também precisam ser cuidado-
sas. “É preciso que as reuniões 
de Natal sejam comedidas, em 
número menor de pessoas e 
tomando cuidados”, completa.

SINTOMAS
De acordo com a SES, a 

febre é um sintoma impor-
tante provocado pelo vírus 
H3N2. Há ainda tosse, dor de 
garganta, obstrução nasal e, 
em alguns casos, desconfortos 
para respirar. Caso um adulto 
ou criança apresente estes sin-
tomas, a orientação é procurar 
atendimento médico.

Em crianças, o período de 
transmissão do vírus é de até 
14 dias. Já nos adultos, até 

sete dias. O período de maior 
risco de contágio é durante 
os sintomas, principalmente 
febre. As informações são 
de uma nota de alerta epide-
miológico publicada pela SES.

GRIPE X COVID-19
De acordo com o pneumo-

logista Marcelo Rabahi, é difí-
cil diferenciar, sem exame, um 
caso de Covid-19 de uma in-
fecção gripal. A diferença apa-
rece na evolução da doença.

“Como a pandemia não 
acabou, na presença de sin-
tomas gripais com febre, é 
importante que haja avalia-
ção médica. Se não houver 
febre, tanto o H3N2 quanto 

a Covid-19 tendem a ser ca-
sos mais brandos”, explica.

GRAVIDADE
Para saber a gravidade da 

H3N2, “é só a gente lembrar da 
gravidade de casos de gripe”, 
explica o médico. A preocupa-
ção é principalmente em pes-
soas que têm algum grau de re-
dução da defesa do organismo 
e pessoas mais idosas que têm 
doenças pulmonares, segundo 
o especialista. Não é um vírus 
novo, como foi o SARS-CoV-2 
que provoca Covid-19. Já se 
tem algum conhecimento so-
bre esse tipo de virose.

“Por outro lado, cada vez 
que o vírus muda, pode mu-
dar de forma muito drástica 
e causar doenças muito gra-
ves, que não é o que parece 
estar acontecendo hoje. Mas 
é importante ficarmos aten-
tos”, afirma Marcelo Rabahi.

RISCO 
Estudos da UFG, alguns 

feitos antes da pandemia, 
mostram que no período 
de inverno os atendimentos 
por problemas respiratórios 
chegam a dobrar. A Covid-19 
é um fator a mais para a so-
brecarga dos hospitais.

No entanto, esta sobrecar-
ga não parece acontecer em 
outros lugares. “O que temos 
visto, em outros países, é que 
não representou aumento de 
internação de pacientes gra-
ves na mesma proporção dos 
primeiros meses da Covid-19. 

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (DEM), afirmou 
que marcou uma audiência 
com o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro (PL), para 
“esclarecer” pontos a respei-
to da assinatura da adesão 
ao Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF). Segundo o go-
vernador, há uma informa-
ção, repassada ao presiden-

te, de que o governo federal 
seria responsabilizado por 
medidas impopulares após a 
assinatura do RRF. “Essa fala 
é mentirosa e de má-fé. Não 
vou transferir responsabili-
dade”, declarou Caiado.

Após os processos de 
adesão ao RRF, o último pas-
so é a assinatura do presi-
dente Jair Bolsonaro. Porém, 

em live, realizada na última 
quinta-feira (16), Bolsonaro 
preferiu colocar em dúvida 
se assinaria ou não o docu-
mento, mesmo com aval da 
equipe econômica. O presi-
dente chegou a anunciar que 
esperaria um pouco mais, 
pois quer “tomar conheci-
mento do assunto”.

Em resposta, o governa-

dor disse que pediu para que 
a bancada federal goiana 
também solicite uma audi-
ência com o presidente para 
dialogar sobre o RRF. “Tenho 
certeza que com esse escla-
recimento e essas audiências, 
não tem porque não ser assi-
nado”, disse Ronaldo Caiado. 
O chefe do Executivo estadual 
ainda voltou a afirmar que “a 

responsabilidade é de Goiás 
e, como tal, assume o dever”.

Caiado alertou, porém, 
que caso não seja assinado o 
plano, “as consequências se-
rão gravíssimas” para o Esta-
do, que deve entrar “em um 
processo de total colapso”. 
“Se não for assinado, joga 
fora três anos de trabalho e 
a partir do dia 1º de janeiro, 

não temos nenhuma condi-
ção de, sequer, quitar folha 
de pagamento e nem gover-
nabilidade […] Não é simples-
mente assinar ou deixar de 
assinar. A não assinatura leva 
o Estado de Goiás para uma 
situação de completa inviabi-
lização do ponto de vista fis-
cal, econômico e financeiro”, 
reforçou o governador.

Reprodução

“Não vou responsabilizar o governo federal pelo que acontecer em Goiás”

O que é e por que a H3N2 preocupa?
LETÍCIA BRITO
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O governo federal edi-
tou, nesta segunda 
(20), a norma que 

exigi teste negativo para 
covid-19 e comprovante de 
vacinação para viajantes de 
outras nações que desejam 
entrar no país por via área. 
As nova regras entram em 
vigor a partir dessa semana.

De acordo com a portaria 
interministerial, o compro-
vante de vacinação é válido 
com vacinas para combate 
à covid-19 que são aprova-
das no Brasil, no país onde a 
pessoa foi imunizada ou das 
marcas autorizadas pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS). A última dose tem de 
ter sido aplicada pelo menos 
14 dias antes da viagem.

Ainda pelas novas regras, 
estrangeiros e brasileiros 
que desejam vir ao Brasil de 
avião terão que apresentar 
um comprovante negativo de 
teste para covid-19 com duas 
alternativas: ou um exame de 
antígeno realizado nas 24 ho-
ras anteriores ao embarque 
ou um PCR feito até 72 horas 
antes da viagem.

Crianças menores de 12 
anos acompanhadas não 
precisarão apresentar o tes-

te negativo. Já aquelas com 
idade entre 2 e 12 anos que 
viajarem desacompanhadas 
deverão realizar o teste como 
requisito para a viagem.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
havia recomendado a exi-
gência de certificado de va-
cinação para a entrada no 
país. A sugestão foi aprova-
da em novembro.

EXCEÇÕES
A norma prevê exceções 

de apresentação do certifi-
cado de vacinação, como em 
caso de condição de saúde 
para qual a vacinação é con-
traindicada, pessoas com 
idade cuja a vacinação não 
foi recomendada e de países 
com cobertura vacinal baixa, 
em lista que será elaborada 
pelo Ministério da Saúde, e 

publicada no site.
A portaria abriu brecha 

também para brasileiros e 
estrangeiros que moram no 
Brasil e não estejam comple-
tamente vacinados, incluin-
do essas pessoas entre as ex-
ceções para a apresentação 
do cartão de vacinação.

Nesta hipótese, o viajante 
deverá fazer quarentena de 
14 dias na cidade de destino. 

Outra exigência é a entrada 
no país é o preenchimento 
de um documento com infor-
mações denominado decla-
ração de saúde do viajante. 
As informações das pessoas 
em quarentena serão en-
caminhadas aos centros de 
Informações Estratégicas de 
Vigilância em Saúde (CIEVS).

Já os tripulantes de aero-
naves não irão precisar apre-

sentar testes negativos para 
Covid-19. Eles seguem em 
um protocolo específico. O 
governo poderá determinar 
exceções e tratamentos dife-
renciados para situações de 
ajuda humanitária.

RESTRIÇÃO DE VOOS
Estão restrito vinda de 

voos com origens e passagens 
nos últimos 14 dias pela África 
do Sul, Botsuana, Essuatíni, 
Lesoto, Namíbia e Zimbábue, 
nações com maior ocorrência 
da variante ômicron.

TRANSPORTE
No caso do transpor-

te rodoviário, também é 
exigido o comprovante de 
vacinação nos pontos de 
controle terrestre, das va-
cinas aprovadas no Brasil, 
no país de imunização do 
viajante ou pela OMS.

As exceções estabeleci-
das para o comprovante de 
vacinação no caso dos voos 
também são válidas para a 
entrada por rodovias. Foi 
acrescentada a exceção nas 
hipóteses e cidades-gême-
as, desde que brasileiros 
recebam o mesmo trata-
mento pelo país vizinho.

Divulgação

Governo passa a exigir comprovante 
de vacinação para entrar no Brasil

Pesquisa realizada para me-
dir os impactos da pandemia 
de covid-19 entre as pessoas 
que moram em favelas mos-
tra que 68% delas não tiveram 
dinheiro para comprar comida 
em ao menos um dia nas duas 
semanas anteriores ao levan-
tamento. Os dados são do Ins-
tituto Data Favela, em parceria 
com a Locomotiva – Pesquisa 
e Estratégia e a Central Única 
das Favelas (Cufa).

A pesquisa foi feita com 
2.087 pessoas maiores de 16 

anos, em 76 favelas em todas 
as unidades da federação, no 
período de 9 a 11 de fevereiro 
de 2021. A margem de erro é 
de 2,1 pontos percentuais.

Além da falta de dinhei-
ro para comprar comida, o 
levantamento mostra que o 
número de refeições diárias 
dos moradores das comuni-
dades vem caindo: de uma 
média de 2,4, em agosto de 
2020, para 1,9, em fevereiro.

“Os dados são hoje os 
mais preocupantes desde 

o início da pandemia. Nós 
monitoramos, durante o 
último ano, praticamente 
todos os meses a situação 
das favelas e, em nenhuma 
das pesquisas, o dado foi tão 
preocupante como esse, seja 
no número de pessoas sem 
poupança, seja no número de 
pessoas com falta de dinheiro 
para comprar comida, seja na 
redução do número de refei-
ções”, destacou o presidente 
do Instituto Locomotiva e 
Fundador do Data Favela, Re-

nato Meirelles.
De acordo com o levanta-

mento, 71% das famílias es-
tão sobrevivendo, atualmen-
te, com menos da metade da 
renda, que obtinham antes 
da pandemia. A pesquisa 
mostra ainda que 93% dos 
moradores não têm nenhum 
dinheiro guardado.

AUXÍLIO EMERGENCIAL
Além da fome e da que-

da na renda, as pessoas das 
comunidades têm enfrenta-

do ainda um risco sanitário 
maior por ter que se expor 
ao vírus para conseguir sus-
tento: 32% estão procuran-
do seguir as medidas de 
prevenção contra a covid-19; 
33% estão procurando se-
guir, mas nem sempre con-
seguem; 30% não conse-
guem seguir; 5% não estão 
tentando seguir.

“Com o agravamento da 
crise sanitária e com os re-
cordes de contaminação, 
nunca foi tão importante o 

reestabelecimento imediato 
do auxílio emergencial. São 
brasileiros que foram obri-
gados, desde o início da pan-
demia, a ter que escolher 
entre o prato de comida ou 
a proteção da saúde da sua 
família”, disse. 

“Não é à toa que a maior 
parte das pesquisas sobre a 
infecção mostra que o nú-
mero de contágio na favela 
é, em geral, o dobro quando 
comparada às regiões mais 
nobres”, acrescentou. 

Quase 70% dos moradores de favelas não têm dinheiro para comida

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 dyna-
miwhatsapp: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
-------------------------------
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 
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 
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

Veículos
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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 dyna-
miwhatsapp: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
-------------------------------
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 
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 
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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

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

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

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

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
uíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
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 do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 22 de Dezembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Antes de ser assassina-
do em julho, o então 
presidente do Haiti, 

Jovenel Moïse, trabalhava 
em uma lista de poderosos 
políticos e empresários en-
volvidos no tráfico de dro-
gas. Moïse planejava ent-
regar aos Estados Unidos o 
arquivo detalhando seu grau 
de envolvimento em cada 
caso. Assim, os agressores 
que o mataram e feriram 
gravemente sua esposa sa-
quearam sua casa em busca 
de documentos, como ficou 
conhecido mais tarde. A 
própria viúva Martin Moïse, 
que fingiu estar morta an-
tes de os agressores par-
tirem, admitiu em seu de-
poimento que, logo após o 
assassinato, os pistoleiros, 
em sua maioria colombia-
nos, vasculharam a sala em 
busca de documentos.

Cinco meses após o as-
sassinato do presidente do 
Haiti, a investigação sobre 
sua morte continua parali-
sada. Embora a maioria dos 
perpetradores, mais de vin-
te pistoleiros colombianos 
que chegaram ao país nos 
dias anteriores à detenção, 
o mandante continua um 
enigma. Meses antes de 
sua morte, Moïse havia de-
nunciado em uma entrevis-

ta a este jornal que pode-
rosos grupos empresariais 
queriam acabar com ele, 
e uma investigação do The 
New York Times acrescenta 
alguns nomes às suspeitas. 
O jornal norte-americano 
destaca que, nos meses an-

teriores ao seu assassinato, 
ele tomou uma série de 
medidas que não agrada-
ram a seus inimigos. Entre 
eles, iniciou uma limpeza 
na alfândega, estudava a 
nacionalização de um por-
to marítimo que suspeitava 

ser a porta de entrada de 
mercadorias contrabandea-
das, ordenou a destruição 
de uma pista de pouso clan-
destina usada por aerona-
ves leves da Venezuela e da 
Colômbia, e estava investi-
gando o lucrativo comércio 

de enguias, identificado 
como um mecanismo de la-
vagem de dinheiro.

Uma figura central na 
lista de Moïse foi Charles 
Saint-Rémy. Por muito tem-
po, a Agência Antidrogas dos 
Estados Unidos (DEA) apon-

tou Saint-Rémy como alvo. O 
empresário não era apenas 
suspeito de tráfico de dro-
gas, mas também cunhado 
do ex-presidente Michel 
Martelly, que colocara Moïse 
na presidência para ser seu 
sucessor, até que ambos se 
distanciaram abruptamente 
pelas tentativas de Martelly 
de manipular sua gestão.

Atualmente Martelly, um 
ex-cantor que continua go-
zando de grande populari-
dade, estuda a possibilidade 
de se candidatar novamen-
te. Ao mesmo tempo, o seu 
cunhado foi uma voz influen-
te durante os quatro anos de 
gestão de Moïse devido ao 
seu poder nas sombras para 
ganhar contratos públicos ou 
decidir ministros, que devem 
ser aprovados nas câmaras. 
Outro nome incluído é o de 
Dimitri Hérard, um membro 
importante da força de segu-
rança presidencial de Mar-
telly, que se tornou o chefe 
da unidade policial que guar-
dava o palácio presidencial 
na noite de sua morte.

Hérard também era sus-
peito de tráfico de drogas 
desde que, em 2015, um na-
vio de bandeira panamenha 
atracou em Porto Príncipe 
com 1.100 quilos de cocaína 
e heroína a bordo.

Reprodução

Presidente do Haiti investigava autoridades 
ligadas ao tráfico quando foi assassinado
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-------------------------------
ALUGUEL

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

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

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

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
uíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
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 do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 22 de Dezembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Na noite desta segunda-
-feira (20), o comediante 
e youtuber Whindersson 
Nunes anunciou que fará 
uma pausa nas apresenta-
ções de seus shows, após 
10 anos de carreira.

Nunes contou a novidade 
em suas redes sociais, se-
gundo o humorista a decisão 
foi tomada após uma viagem 
ao Rio de Janeiro, no último 
domingo (19). Nas fotos pu-
blicadas pelo humorista em 
suas redes sociais, ele apare-
ce sentado em uma cadeira 
com uma plateia vazia e em 
outra foto ele posa ao lado 
de um teatro lotado.

No post ele escreveu, 
“ontem foi a reunião para 
decidir sobre o futuro da 
minha vida e carreira, de-
pois de muito perceber 
que dessa vida não se leva 
nada, nem fama, nem gló-
ria, muito menos tudo que 
eu comprar com o que eu 

ganhar com isso”, disse.
Whindersson afirmou 

que percebeu a quantidade 
de pessoas que vão assisti-lo 
“atrás de um rumo” e não só 
“atrás de um sorriso”.

“O meu próximo e ultimo 
show, vai ser um show de 
despedida, não pra sempre 
por que isso não existe, nin-
guém para pra sempre, eu 
amo estar no palco, mas eu 
já estive nele por quase 10 
anos, rodei o Brasil e vi tan-
tas pessoas, em tantas situ-
ação que eu fico constrangi-
do quando alguém não tem 
30 reais pra dar risada junto 
com todos, não me incomo-
do com a fama por que eu 
só sou amado pelas pessoas 
como sou, por que elas me 
conhecem, e eu amo esse 
amor, mas me afetou em 
outros níveis e eu acho que 
ainda não sei lidar, preciso 
assimilar, e entende tô que 
fazer com isso”.

Espiral - O Legado de Jo-
gos Mortais chega com 
um tremendo peso 

nas costas: os filmes da fran-
quia original ficaram muito 
conhecidos pela espécie de 
pornô gore que apresenta-
ram ao longo de oito volu-
mes (se incluirmos o filme 
de 2017), além de ter entra-
do para história como uma 
das franquias de terror mais 
bem-sucedidas de todos os 
tempos. Espiral, no entanto, 
é um spin-off que faz justiça 
ao gênero que não pôde ser 
tão explorado no início pelo 
baixíssimo orçamento de Jo-
gos Mortais.

Além disso, nossa me-
mória não deve retomar 
apenas o body horror das 
armadilhas de Jigsaw, que 
certamente impactaram a 
nossa mente, mas também 
ajudaram a desviar a aten-
ção do público para o que se 
desenvolvia nas entrelinhas. 
Espiral, portanto, é muito 
mais um spin-off do lado 
detetive de Jogos Mortais 
e deixa o horror um pouco 
de lado. Ainda assim, o gore 
está lá, mas desta vez ele é 
muito mais fundamentado 
e serve ao conteúdo, não 
sendo a atração principal da 
obra. Com isso, o novo filme 
se aproxima muito mais de 
um clássico que é uma forte 
influência da franquia: Se-
ven: Os Sete Crimes Capitais 
(1995), de David Fincher.

COMPARAÇÕES
Apesar de eu ter citado Se-

ven, as relações não devem 
passar muito das conexões, 
isso porque pode ser injusto 
comparar Espiral com qualquer 
coisa que foi feita até agora, já 
que o filme se coloca como o 
início de uma nova história. A 
comparação qualitativa fica 
ainda mais injusta se lembrar-
mos que Fincher já é um dos 
grandes diretores da história 
do cinema, enquanto James 
Wan (diretor do primeiro Jogos 
Mortais) foi um dos cineastas 
responsáveis por sedimentar a 
direção de Fincher como algo 
que merece ser homenageado.

Estamos vendo um pro-
cesso artístico se firmar e 

passar de uma geração a ou-
tra. O que Fincher e A Bruxa 
de Blair (outra grande inspi-
ração de Wan) fizeram não 
pode ser ofuscado por Jogos 
Mortais, porque sempre são 
reverenciados por esta fran-
quia, assim como inúmeros 
outros títulos que foram ho-
menageados, inclusive atra-
vés das armadilhas da fran-
quia original, com direito a 
“versões” de mortes que vi-
mos no Suspiria de Dario Ar-
gento (arames enfarpados), 
em Hellraiser: Renascido do 
Inferno (ser despedaçado 
por diversos ganchos vindos 
de todas as direções) ou em 
uma das maiores raízes do 
terror ocidental, Edgar Alan 

Poe (o pêndulo, claro).
Embora esse nível de re-

ferência a clássicos não se 
repita tanto em Espiral, isso 
diz muito sobre o spin-off. O 
novo filme não tem mais a 
direção de Wan, mas conta 
com a mão de Darren Lynn 
Bousman, que dirigiu Jogos 
Mortais 2, Jogos Mortais 3 e 
Jogos Mortais 4, o que certa-
mente lhe garante um bom 
conhecimento interno do 
funcionamento do universo. 
Podemos questionar seu es-
tilo de direção ou dizer que 
não nos agradou em compa-
ração à direção de Wan, mas 
pode ser pretensioso demais 
dizer que ele não fez um fil-
me digno dos clássicos.

Espiral: o maior terror do legado de 
“Jogos Mortais” é que o filme existe

Após 10 anos de car-
reira, Whindersson 
Nunes anuncia pausa


