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O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou que o Governo de Goiás irá triplicar o valor investido em merenda escolar a partir deste ano. Em 
2022 será investido cerca de R$139 milhões na alimentação das crianças, destacando o aumento nos repasses, que será de 307% maior em rela-
ção a 2021, quando a verba destinada foi de R$45 milhões. “É dinheiro que investimos para dar qualidade de vida aos nossos estudantes”.

Caiado triplica valor de investimento 
em alimentação escolar a partir de 2022

Pecuaristas dis-
tribuem espeti-
nhos no centro 
da capital  p2 p4

Bolsonaro é internado às pressas 
com nova obstrução intestinal
O presidente Jair Bolsonaro foi levado ao hospital após passar mal e deixar o Forte 
Marechal Luz, Santa Catarina. Bolsonaro tem quadro de saúde estável após ter uma 
suboclusão intestinal. Ele já está em tratamento e não tem previsão de alta.

p3

Pelo menos três árvores caem por dia em Goiânia, segundo dados da 
Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Até o fim de novem-
bro do ano passado, o órgão somou 1.011 espécimes arbóreos que 
morreram na capital, um número 89,3% maior do que foi registrado 
em todo o ano de 2020, com 534 árvores caídas

Comurg: pelo menos 
três árvores caem a cada 
dia em Goiânia  p2
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Doctor Who: alienígena 
que explora o universo 
em sua máquina do tempo
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Goiás tem 
65 casos 
confir-
mados 
de H3N2, 
diz Secre-
taria da 
Saúde
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Pelo menos três ár-
vores caem por dia 
em Goiânia, segundo 

dados da Companhia de Ur-
banização de Goiânia (Co-
murg). Até o fim de novem-
bro do ano passado, o órgão 
somou 1.011 espécimes 
arbóreos que morreram na 
capital, um número 89,3% 
maior do que foi registrado 
em todo o ano de 2020, com 
534 árvores caídas. Além dis-
so, a Comurg realizou nesse 
mesmo período um total de 
5.679 extirpações, que ocor-
rem quando os técnicos da 
companhia retiram a árvore 
já condenada em processo 
iniciado por populares junto 
à Agência Municipal de Meio 
Ambiente (Amma). Com 
isso, 6.690 árvores da capital 
morreram até novembro de 
2021.

Com relação a 2020, o nú-
mero total é 53,37% maior, 
visto que naquela época, 
considerando todo o ano, 
foram 4.362 árvores mortas, 
sendo que 3.828 foram extir-
padas. O número também é 
maior com relação a 2019, 
quando a Comurg conta-
bilizou 4.465 extirpações e 
1.000 árvores caídas. Para o 
engenheiro agrônomo e am-
biental Antônio Pasqualetto, 
vários fatores contribuem 
para a perda de espécies ar-
bóreas na capital. A primeira 
delas é a idade das árvores. 
“É provável que muitas de-
las estejam no ciclo final da 
vida mesmo, visto que a ur-
banização de Goiânia se deu 
ali por volta das décadas de 

1940, 1950 e tivemos muitas 
árvores vindas de fora, espe-
cialmente espécies de Mon-
gubas”, diz.

Para se ter uma ideia, 
após uma chuva no dia 27 de 
setembro de 2021, a Comurg 
contabilizou a retirada de 36 
árvores caídas em setores 
como Jardim da Vitória II, 
Bairro Ipiranga, Residencial 
Porto Seguro, Centro, Par-
que Atheneu e Sudoeste. 
Além disso, houve queda de 
25 galhos após as chuvas. No 
dia 31 de outubro do mesmo 
ano, mais 15 árvores caíram 
nas regiões Central e Leste 
de Goiânia. De acordo com 
Pasqualetto, se as árvores 
não recebem manutenção 
ou poda adequada pode pre-
judicar a sua saúde. “Além 

disso, o aumento da verti-
calização na cidade faz dire-
cionar o vento, que fica mais 
forte e também prejudica 
a arborização. Eu percebo, 
observando a cidade, podas 
muito drásticas prejudicam 
muito manter as árvores em 
pé”, afirma.

DIFERENÇA
Superintendente de Ges-

tão Ambiental e Licencia-
mento da Amma, Ormando 
Pires, ressalta que é preciso 
diferenciar as quedas das 
extirpações. “A extirpação é 
algo mais planejado, ocorre 
depois de um processo que 
foi configurada a necessi-
dade de retirar as árvores. 
O aumento está mais liga-
do até a uma atuação mais 

constante e construtiva da 
própria Amma”, diz. Já so-
bre as quedas, Pires acredita 
que o aumento se dá a partir 
da falta de conscientização 
sobre os cuidados com as 
árvores. “Árvore é igual ani-
mal de estimação, tem que 
cuidar, buscar uma poda de 
equilíbrio, um biólogo para 
orientar.”

Pires afirma ainda que 
no processo de extirpação a 
Amma determina que seja 
plantada outra árvore no lo-
cal, o que não ocorre com as 
quedas. “Nós até indicamos 
qual árvore é a mais adequa-
da para o local.” Pelos núme-
ros da Amma, em todo 2021 
foram realizadas 1.121 extir-
pações, sendo 198 na área 
interna dos imóveis e 590 na 

área externa. Há ainda 175 
árvores que tiveram pedidos 
dos moradores para a retira-
da e que constam na Amma 
como nenhuma atividade re-
alizada, ou seja, o processo 
não foi finalizado ainda. Para 
Pires, o trâmite é algo que dá 
parâmetros para evitar uma 
extirpação desnecessária.

O engenheiro Pasqualetto 
ressalta que seria necessário 
fazer a substituição também 
das árvores que sofreram 
quedas. “A gente vê ações 
pontuais, como o Arbori-
zaGyn (em que a Amma 
realizou o plantio de 50 mil 
árvores ao mesmo tempo), 
mas não vemos verificação 
nas ruas mesmo, na arbori-
zação urbana, para plantar, 
verificar como está”, acres-

Reprodução

Goiás tem 65 casos 
confirmados da variante 
Darwin do vírus H3N2, 
subtipo da influenza A. 
Conforme a Secretaria Es-
tadual de Saúde de Goiás 
(SES-GO), a cidade com o 
maior número de casos 
confirmados continua sen-
do Rio Verde, com 33 infec-
ções. Goiânia ainda confir-
ma somente 18 casos.

Conforme registros da 
SES-GO, há 61 casos confir-
mados da H3N2 em Goiás, 
sendo 18 em Goiânia, 33 
em Rio Verde, 3 em Apare-
cida de Goiânia, 2 em Aná-
polis, 1 em Trindade, 1 em 
Porangatu, 1 em Castelân-
dia e 2 de outros estados. 
Porém, a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Aparecida 
de Goiânia informou nesta 
tarde (3) que a cidade já 
tem 7 casos confirmados.

O médico infectologista 
Boaventura Braz disse em 
entrevista recente que o 
estado ainda tem um qua-
dro pequeno de casos da 
variante Darwin da H3N2 
se comparado ao resto do 
país, mas trata-se de uma 
cepa da influenza “que vai 
predominar nos estados”.

Os sintomas são os 
mesmos conhecidos da 
influenza:  febre, dor no 
corpo, dor de garganta e 
secreção nasal. De acordo 
com o infectologista, são 
sintomas típicos da doen-
ça e não é possível distin-
guir por eles qual cepa foi 
contraída. A vacina que foi 
aplicada neste ano contra 
a influenza possui a cepa 
(inativa) da H3N2, mas 
uma variante diferente da 
que circula atualmente.

ÔMICRON
Já quanto aos casos da 

variante ômicron da Co-
vid-19, a SES-GO informou 
que o estado mantém o 
número de 38 casos. As 
confirmações foram nos 
municípios de: Goiânia, 
Anápolis, Bela Vista de 
Goiás, Caldas Novas, Ce-
res, Goianésia, Inhumas, 
São Luís de Montes Belos 
e uma de outro estado.

Comurg: pelo menos três árvores 
caem a cada dia em Goiânia

Pecuaristas goianos dis-
tribuíram hoje cerca de 4 
mil espetinhos de carne na 
porta da agência do banco 
Bradesco na praça Taman-
daré. A ação fez parte de 
uma manifestação nacional 
do segmento contra uma 
peça publicitária divulgada 
pela instituição financei-
ra em suas redes sociais. 
A campanha do Bradesco, 
que incentivava a retirada 
dos cortes de carne bovina 
do cardápio às segundas-

-feiras, gerou muita indig-
nação entre produtores de 
todo País.

Os protestos de ontem 
foram chamados de ‘Se-
gunda com carne’ para se 
contraporem à campanha 
do banco, intitulada de 
‘Segunda sem carne’. As 
manifestações também fo-
ram realizadas em frente às 
maiores agências do ban-
co em Ribeirão Preto (SP), 
Araçatuba (SP), Birigui (SP), 
Cuiabá (MT), Rondonópolis 

(MT), Araguaína (TO), Água 
Boa (MT), Canarana (MT), 
Barra do Garça (MT) e Xin-
guara (PA).

A campanha do Bra-
desco que gerou protestos 
entre os pecuaristas, feita 
com influenciadoras digi-
tais, transmitia a seguinte 
mensagem ambientalista: 
“A criação de gado contri-
bui para a emissão dos ga-
ses de efeito estufa, então, 
que tal se a gente reduzir o 
nosso consumo de carne e 

escolher um prato vegeta-
riano na segunda-feira?”. 
Os produtores, então, ini-
ciaram uma campanha na-
cional pedindo o encerra-
mento de suas contas no 
banco.

Com isso, o Bradesco 
retirou a peça das redes 
sociais e chegou a publicar 
anúncios de página inteira 
em grandes jornais com o 
título ‘Carta aberta ao agro-
negócio’, onde lamentou a 
divulgação da mensagem 

e garantiu que “tal posi-
ção não representa a visão 
desta casa em relação ao 
consumo da carne bovina”. 
Mas os produtores ainda 
estão exigindo uma retra-
tação nacional da institui-
ção. A Sociedade Goiana 
de Pecuária e Agricultura 
(SGPA) divulgou uma nota 
chamando a campanha do 
banco de irresponsável, 
devido aos prejuízos que 
podem ser causados à toda 
cadeia produtiva do setor.

Pecuaristas distribuem espetinhos no centro da capital
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O governador Ronal-
do Caiado (DEM) 
anunciou que o Go-

verno de Goiás irá triplicar o 
valor investido em merenda 
escolar a partir deste ano. 
Segundo Caiado, em 2022 
será investido cerca de R$139 
milhões na alimentação das 
crianças, destacando o au-
mento nos repasses, que será 
de 307% maior em relação a 
2021, quando a verba desti-
nada foi de R$45 milhões.

“É dinheiro que investimos 
para dar qualidade de vida 
aos nossos estudantes”, dis-
se o governador. Ele também 
explicou que os valores serão 
acrescidos em todas as moda-
lidades educacionais. As esco-
las de tempo integral recebem 
mais recursos para merenda 
escolar porque oferecem três 
refeições por dia e devem 
atender 70% das necessidades 
nutricionais dos estudantes.

O último reajuste da ali-
mentação escolar, no esta-
do, foi de 20%, no início de 
2017. Na época, o governo 
federal também reajustou o 
valor repassado aos estados 
e municípios com a mesma 
porcentagem. Segundo a su-

perintendente de Organização 
e Atendimento Educacional da 
Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seduc), Patrícia Coutinho, 
o principal objetivo do aumen-
to é diversificar e melhorar a 
alimentação das escolas.

“A nossa orientação para 
as escolas é que melhorem, 
não somente a porção de co-

mida do aluno, mas também 
o cardápio dos estudantes, 
para ele ser mais variado, 
ter mais fruta, arroz e feijão 
dentro da escola”, detalhou.

O novo cardápio será con-
cretizado ainda no início do 
ano letivo de 2022. A Seduc, 
juntamente com a Coorde-
nação Regional de Educação 

(CRE) de cada município, re-
fez no final de 2021 todos os 
cardápios da merenda esco-
lar para o ano seguinte.

DIVERSIDADE
Segundo a superintendente 

de Organização e Atendimento 
Educacional da Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc), 

Patrícia Coutinho, o objetivo 
do aumento é diversificar e en-
riquecer a alimentação escolar. 
“A nossa orientação para as 
escolas é que melhorem não 
somente a porção de comida do 
aluno, mas que melhorem o car-
dápio dos estudantes, para ele 
ser mais variado, ter mais fruta, 
arroz e feijão dentro da escola”.

 A melhoria no cardápio 
será concretizada ainda no 
início do ano letivo de 2022. 
No final de 2021, a Secreta-
ria da Educação, juntamente 
com as Coordenações Re-
gionais de Educação (CREs), 
refez todos os cardápios da 
merenda escolar para 2022.

 
SUPERVISÃO
Os cardápios das escolas 

são montados por cada CRE, 
sob orientação de uma equi-
pe de nutricionistas da Se-
duc, considerando os hábitos 
alimentares e a vocação agrí-
cola de cada região. Eles de-
vem atender às necessidades 
nutricionais estabelecidas 
pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (Pnae) 
e a resolução nº 26 do Fundo 
Nacional de Desenvolvimen-
to Educacional (FNDE).

 Nas unidades regulares, 
a alimentação escolar deve 
atender, no mínimo, 20% das 
necessidades nutricionais di-
árias dos estudantes. Já nas 
indígenas e quilombolas, esse 
percentual sobe para 30%, en-
quanto nas de tempo integral, 
o percentual é 70%, com a 
oferta de três refeições por dia.

Uma nova unidade do 
Governo de Goiás, o Hospi-
tal Estadual da Criança e do 
Adolescente (Hecad), já está 
em fase final de estruturação 
para entrar em atividade nos 
próximos dias. “É para ser o 
top da medicina. Criança em 
Goiás que tem má-formação 
congênita, doenças cardioló-
gicas graves não vai mais para 
São Paulo, vai para Goiânia 
para ter cirurgia de padrão 
internacional”, destaca o go-
vernador Ronaldo Caiado.

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Estado 

da Saúde, adquiriu o Hospital 
do Servidor, que antes perten-
cia ao Instituto de Assistência 
dos Servidores Públicos do 
Estado de Goiás (Ipasgo). O 
valor de R$ 128.806.908,96 
foi pago na íntegra na última 
quinta-feira (30/12). No local, 
funcionará o Hospital Estadual 
da Criança e do Adolescente.

A estrutura contará com 
20 leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e 58 
gerais, para casos que preci-
sam de internação em enfer-
maria. Gradativamente, esse 
número será expandido. O 

local terá, também, ambu-
latório de especialidades 
médicas como cardiologia, 
pneumologia, neurologia, 
alergologia, entre outras.

“Olha só que maravilha, 
aquele hospital todo ali como 
Hospital da Criança, seja ela 
recém-nascida, jovem com 
12 anos, 14 anos de idade. 
Isso tudo será referência não 
só no Centro-Oeste”, destaca 
Caiado. “Nenhum outro Esta-
do tem essa estrutura como a 
nossa. Isso dá dignidade aos 
filhos de nossas famílias. Esse 
hospital terá função específi-

ca de atender crianças que, 
hoje, não têm onde operar, 
para onde ir. Teremos uma 
estrutura digna, o Hospital da 
Criança”, ressalta.

A lei que autorizou o Ipasgo 
a vender a unidade foi apro-
vada, em votação definitiva, 
pela Assembleia Legislativa de 
Goiás (Alego) no final do ano 
passado e sancionada pelo 
governador Ronaldo Caiado. 
Segundo o documento, de 15 
de dezembro de 2021, ficou 
autorizado “alienar para o Es-
tado de Goiás, na modalidade 
venda ou permuta, o Hospital 

do Servidor Público”. A venda 
foi condicionada à autoriza-
ção expressa do Conselho 
Deliberativo do Instituto, que 
também definiu o valor do 
trâmite e as condições para o 
recebimento do imóvel.

Caiado detalha que a me-
dida adotada pelo Governo de 
Goiás não prejudicará os usuá-
rios do Ipasgo e não diminuirá 
os atendimentos. “Pelo contrá-
rio, todos eles são atendidos 
na rede privada. Vocês sabem 
do respeito que sempre tive 
pelo servidor. Só se governa 
com os servidores”, enfatizou. 

De acordo com o governador, 
a rede credenciada do institu-
to deve ser ampliada.

“É importante ressaltar 
que o Estado não fechou ser-
viço, muito pelo contrário, 
trabalhamos para ampliar, 
realizando uma transferência 
segura e planejada”, explica Is-
mael Alexandrino. “Esse hos-
pital nasceu da necessidade 
do governador Ronaldo Caia-
do de melhorar a assistência 
pediátrica no Estado de Goi-
ás. Nossa missão é impactar 
vidas e a vida de cada criança 
importa”, ressalta.

Reprodução

Hospital da Criança e Adolescente entra em atividade nos próximos dias

Caiado triplica valor de investimento 
em alimentação escolar a partir de 2022
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O presidente Jair Bol-
sonaro foi levado na 
madrugada desta 

segunda-feira (3) ao Hospital 
Vila Nova Star, em São Paulo, 
após passar mal e deixar o For-
te Marechal Luz, em São Fran-
cisco do Sul, Santa Catarina. 

De acordo com o boletim 
médico divulgado pelo hos-
pital, Bolsonaro tem quadro 
de saúde estável após ter 
uma suboclusão intestinal. 
Ele já está em tratamento e 
não tem previsão de alta.

O presidente estava hos-
pedado no forte desde 27 de 
dezembro, acompanhado da 
primeira-dama, Michelle Bol-
sonaro, e da filha, Laura, de 
11 anos, para as festas de fim 
de ano. Ele deixou o litoral ca-
tarinense por volta da meia-
-noite de domingo, em um 
helicóptero da Força Aérea, e 
desembarcou em São Paulo à 
1h30 desta segunda-feira.

Segundo fontes no Planal-
to, o presidente, de 66 anos, 
foi submetido a exames ain-
da durante a madrugada e 
aguarda os resultados. Ape-
sar da suspeita de nova obs-
trução intestinal, ele passou 

as primeiras horas da manhã 
sem intercorrências graves.

O médico Antônio Luiz 
Macedo, que operou o pre-
sidente após o atentado com 
faca sofrido por ele durante 
a campanha eleitoral em 
2018, em Juiz de Fora (MG), 

disse que deve ir a São Pau-
lo ainda nesta segunda-feira 
para examinar Bolsonaro. 

Em nota, a Secretaria 
Especial de Comunicação 
Social informou que o presi-
dente sentiu um desconforto 
abdominal durante a madru-

gada, por isso foi submetido 
a exames.

“A Secretaria Especial 
de Comunicação Social (SE-
COM) informa que o Pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, após sentir um 
desconforto abdominal, deu 

entrada no Hospital Nova 
Star, em São Paulo, na ma-
drugada desta segunda-feira 
(3), para a realização de 
exames. A SECOM informa, 
ainda, que o Presidente pas-
sa bem e que mais detalhes 
serão divulgados posterior-

mente, após atualização do 
boletim médico”.

O presidente já passou 
por seis cirurgias como con-
sequência da facada. Fo-
ram quatro em 2018 e duas 
em 2019 – para retirada da 
bolsa de colostomia e para 
correção de uma hérnia na 
incisão da cirurgia. A última 
internação de Bolsonaro foi 
em julho de 2021. Na época, 
ele ficou hospitalizado por 
quatro dias com um quadro 
de obstrução parcial do in-
testino delgado.

CONTAMINADO
Na última segunda-feira 

(27), o presidente teve con-
tato com o deputado cata-
rinense Coronel Armando 
(PSL-SC), um dia antes de o 
parlamentar ser diagnostica-
do com Covid-19. O deputa-
do afirmou ter comunicado 
o resultado de seu exame a 
Bolsonaro e ao chefe de ga-
binete do presidente. O pre-
sidente se encontrou com o 
deputado em São Francisco 
do Sul, ocasião em que eles 
tiraram fotos lado a lado, 
sem o uso de máscara.

Divulgação

Presidente Jair Bolsonaro é internado 
às pressas com nova obstrução intestinal

“Na segunda quinzena 
elas começam a chegar e 
serão distribuídas como nós 
temos distribuído”, disse 
em conversa com jornalistas 
nesta segunda-feira (3).

Segundo membros do Mi-
nistério da Saúde, as vacinas 
começam a chegar a partir 
do dia 10 de janeiro, mas elas 
precisam passar pelo proces-
so de segurança antes de se-
rem distribuídas. Ainda não 
há um cronograma definido.

Em nota recente, a pasta 
afirmou ser favorável à vaci-
nação desse público. Porém, 
ressaltou que a decisão de-
pende do desfecho da con-

sulta pública que está em 
andamento. “No dia 5 de ja-
neiro, após ouvir a sociedade, 
a pasta formalizará sua deci-
são e, mantida a recomenda-
ção, a imunização desta faixa 
etária deve iniciar ainda em 
janeiro”, diz o comunicado.

A intenção da pasta é re-
comendar que crianças de 5 
a 11 anos sejam vacinadas 
contra a Covid-19, desde que 
mediante a apresentação de 
prescrição médica e consen-
timento dos pais.

De acordo com o ministro 
da Saúde, a decisão final será 
dos pais, prática que já ocor-
re hoje. “Os pais são livres 

para levar os seus filhos para 
receber essa vacina”, afirmou 
em coletiva de imprensa.

A data coincide com o pra-
zo estabelecido pelo ministro 
Ricardo Lewandowski, do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
para o governo prestar infor-
mações sobre a vacinação in-
fantil. Lewandowski é relator 
de um pedido do PT relacio-
nado ao assunto.

A secretária extraordiná-
ria de enfrentamento à Co-
vid-19, Rosana Leite de Melo, 
afirmou em nota técnica 
enviada ao STF que a vacina 
contra Covid-19 desenvolvida 
para crianças é segura, que o 

imunizante é uma ferramen-
ta de proteção e que a vaci-
nação vai atenuar interrup-
ções de aulas na pandemia.

“Antes de recomendar a 
vacinação [contra a] Covid-19 
para crianças, os cientistas rea-
lizaram testes clínicos com mi-
lhares de crianças e nenhuma 
preocupação séria de seguran-
ça foi identificada”, afirmou 
a secretária em nota técnica 
concluída no último dia 19.

A posição de Melo, que 
integra a equipe de Queiroga, 
contraria questionamentos 
sobre a segurança da vacina 
feitos pelo ministro e princi-
palmente pelo presidente.

Vacina para crianças será distribuída na 2ª quinzena de janeiro



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 
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466

SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
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-
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

Veículos
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SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
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SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
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 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

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-
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Laica, uma cachorra de 9 
anos da raça labrador, virali-
zou nas redes sociais ao apa-
recer em uma reportagem 
no sábado (1º) na NSC TV, 
afiliada da Globo em Santa 
Catarina. Sentada em uma 
cadeira de praia, com cha-
péu e óculos de sol, ela rou-
bou a cena na praia de Ca-
nasvieiras, em Florianópolis.

O repórter Edsol mostrava 
o movimento no local e disse 
que Laica era a sensação da 
praia. “Todos que passam 
querem tirar foto com ela”.

“Todo ano ela [Laica] 
quer ir pro mar, não impor-

ta o lugar. Mas ela gosta 
das praias de Floripa“, dis-
se Valdemir, identificado 
como tutor da cachorra.

Após a exibição da 
reportagem, a imagem 
inusitada da cachorra na 
praia começou a circular 
nas redes e virou meme. 
“É errado sentir inveja 
deste cachorro na praia 
de óculos e chapéu?”, 
escreveu uma internauta 
no Twitter. “Um ano que 
começa com um cachor-
ro de óculos e chapéu na 
praia não tem como dar 
errado”, afirmou outra.

Talvez tenha sido o efeito 
da 13ª Temporada ruim 
ou simplesmente o fato 

de eu não ter expectativa ne-
nhuma para esse Especial de 
Ano Novo, mas eu até gostei 
do que tivemos aqui em Eve of 
the Daleks. Da trilogia de Ré-
veillon, este é o meu terceiro 
colocado (a ordem de quali-
dade/preferência, para mim, é 
exatamente a que foram lança-
dos, sendo Resolution o meu 
favorito) e vejo algumas coisas 
que potencialmente não me 
agradariam na série aparecer 
de maneira ciente de si, com 
o roteiro não evitando falar 
sobre algo que já estava óbvio 
há tempos, mas fazendo isso 
de maneira responsável e mi-
nimamente interessante. É. Foi 
melhor do que eu esperava.

Histórias com loops tem-
porais estão entre as minhas 
favoritas na ficção científica, 
então foi com uma felicidade 
coberta de medo (dada a atual 
baixa qualidade da série) que 
eu embarquei nesse Especial. 
A base para a deflagração do 
loop é simples, talvez até sim-
ples e conveniente demais, po-
rém não achei ruim. A TARDIS 
é uma nave poderosa e não é 
de hoje que sabemos que ela 
pode movimentar o Universo 
de maneira… inesperada. Há 
pelo menos uma lógica e uma 
solidez no roteiro de Chris Chi-
bnall nesse ponto. Marcado 

esse passo, temos a apresen-
tação de dois personagens. 
Sinceramente, não gostei de 
nenhum deles, embora Nick 
(Adjani Salmon) seja melhor 
que Sarah (Aisling Bea).

O tom claustrofóbico do 
episódio e o fato de ter um 
pequeno elenco foi um gran-
de acerto do roteirista. Ele 
normalmente tem errado 
muitíssimo a mão fazendo 
trama com zilhões de blocos 
narrativos e mais zilhões de 
personagens para dar conta, 
o que nunca acontece. A jo-
gada simples dele funcionou 
decentemente aqui. Mesmo 
com personagens que não 
são tão interessantes, a trama 
avança com a ameaça cons-
tante do ataque dos Daleks, 

causando a morte de todo 
mundo que está em cena e, 
melhor ainda, diminuindo 
o tempo de ação a cada vez 
que a realidade volta ao seu 
“ponto inicial”. De novo: tudo 
muito simples, nada muito 
criativo, mas decentemente 
exposto. Para o padrão menor 
em que a série está nos últi-
mos tempos, já é uma vitória.

A Doutora tem uma par-
ticipação melhor nas cenas 
de ação aqui e o escritor até 
ensaia um momento de “dis-
curso marcante”. Ele falha na 
potência desse discurso, mas 
não é um momento ruim, e 
a diretora Annetta Laufer 
captura bem toda a dinâmi-
ca que a fala da Time Lady 
propõe. Mas o momento 

que realmente representou 
uma surpresa para mim foi 
a vinda à tona da paixonite 
de Yaz pela Doutora. Eu não 
gosto nada de questões ro-
mânticas envolvendo com-
panions e Doutores, mas se 
é para abordar algo e tirar 
isso da frente em definitivo, 
que se faça de uma forma 
sentimentalmente respeito-
sa e com sentido para as per-
sonagens. No caso de Yaz, 
isso já vem sendo colocado 
há muito tempo na série, 
então foi muito bom que um 
roteiro trouxesse a questão 
à tona, sem nada meloso. 
Estamos chegando ao fim de 
uma Era, então esse tipo de 
exposição de coisas guarda-
das não será algo raro.
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