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Pelo menos 48,2% dos pontos de embarque e desembarque do transporte público estão com a infraestrutura comprometida, sem cobertura 
e oferecendo riscos, que ficam expostos ao sol e a chuva. Segundo um levantamento da CMTC, realizado a pedido do Diário do Estado, a capi-
tal possuí 3.786 mil pontos de embarque e desembarque. Outros 1.811 não possuem proteção e estão até mesmo tomados pelo mato.

Quase 50% dos pontos de espera de 
ônibus de Goiânia não tem cobertura

Apagão em dados 
da Covid ainda 
prejudica moni-
toramento  p4 p3

Federação partidária de esquerda 
pode não surtir efeito em Goiás 
Pela primeira vez no Brasil, as eleições poderão ter candidaturas apoiadas por 
partidos em federação partidária. Essa união de partidos que possuem uma 
certa afinidade política brilhou os olhos do Partido dos Trabalhadores (PT).

p2

O corredor de umidade vindo do Norte do Brasil e que passa por 
Goiás continua trazendo chuvas para o estado. Porém, o fenômeno 
meteorológico não é suficiente para fazer os reservatórios de água 
chegarem a níveis tranquilizadores. De acordo com o Centro de 
Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), as 
precipitações estão ocorrendo de formas desproporcional.

Apesar das fortes chuvas 
em Goiás, reservatórios 
estão em nível baixo  p2
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Apesar 
das fortes 
chuvas 
em Goiás, 
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rios estão 
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Pelo menos 48,2% dos 
pontos de embarque 
e desembarque do 

transporte público de Goiâ-
nia estão com a infraestrutura 
comprometida, sem cober-
tura e oferecendo riscos aos 
usuários, que ficam expostos 
ao sol e a chuva. Segundo um 
levantamento da Companhia 
Metropolitana de Transportes 
Coletivos (CMTC), realizado a 
pedido do Diário do Estado, a 
capital possuí 3.786 mil pon-
tos de embarque e desem-
barque, mas apenas 1.975 são 
cobertos. Outros 1.811 não 
possuem proteção e estão até 
mesmo tomados pelo mato.

Para a cuidadora de ido-
sos, Inês Zione da Silva, a fal-
ta de estrutura nos pontos de 
ônibus é um transtorno para 
o usuário do transporte pú-
blico. Ela espera um ônibus 
todos os dias em um ponto 
sem abrigo na Rua C-206, en-
tre as Ruas C-197 e C-19, pró-
ximo ao Corpo de Bombeiros, 
no Jardim América.

“É muito complicado, 
principalmente quando está 
chovendo. Quando tem sol 
também é bem ruim, porque 
a gente fica exposta. Evito 
ao máximo andar de ôni-
bus à noite, eu tenho medo 
já que só tem uma placa de 
identificação mostrando que 
é um ponto. Às vezes temos 
que ficar escondidos em es-
tabelecimentos, para não se 
molhar ou se esconder do 
sol. Se chover, a gente ainda 
corre o risco de perder o ôni-
bus, porque o motorista pas-
sa direto se não vê ninguém 
no ponto”, explicou.

ESPERA POR ÔNIBUS
Assim como Inês, a técni-

ca em enfermagem, Darlene 
Santos, também sobre com 
a precariedade dos pontos 
de espera. A mulher diz que 
mesmo com a cobertura a 
população não está preveni-
da da chuva e do sol. Outro 
problema denunciado pela 
usuária é a demora no tem-
po de espera do embarque e 
desembarque.

“Quem inventou esses 
pontos de ônibus nunca 
pegou ônibus na vida, por-
que não protege a gente de 
nada, molhamos da mes-
ma forma. É preciso andar 

com uma sombrinha para 
se esconder do sol e da 
chuva enquanto espera o 
ônibus. Fora que o ônibus 
demora horas dependen-
do do dia para passar no 
ponto. Essa linha do 972 
mesmo no final de sema-
na é horrível. Todo final de 
semana tenho que pagar 
uma corrida por aplicativo 
para ir ao terminal. Não da 
para esperar, se ficar no 
ponto a gente molha tudo 
ou queima do sol”.

PONTOS DE ESPERA
Segundo o especialista 

em trânsito, Marcos Ro-

then, os pontos de parada 
fazem parte do mobiliário 
urbano, demonstrando a 
qualidade de uma cidade e 
seus benefícios para o seu 
morador. Além de cobertos, 
os pontos precisam ter li-
xeiras e informação para os 
usuários, segundo Rothen.

“Por ser um lugar onde as 
pessoas vão ficar um tempo 
paradas, é necessário que 
ofereça esses serviços. Uma 
cidade organizada e civiliza-
da, precisa ter sempre que 
possível informações como o 
número do ponto e orienta-
ções para que o usuário pos-
sa desfrutar do transporte 

com mais facilidade”.
Para Marcos, a cidade 

precisa assumir a responsabi-
lidade de implantação e ma-
nutenção dos pontos de ôni-
bus, uma vez que traria mais 
qualidade de vida ao usuário.

“A cidade iria ficar mais 
bonita, organizada. Iria ficar 
mais agradável para todos. O 
usuário se sentiria mais valo-
rizado, com mais vontade de 
usar o transporte público. Po-
rém, essa falta de cobertura 
é um prejuízo muito grande 
para quem depende dos ôni-
bus. A população fica sujeita 
ao sol, a chuva, sem proteção 
nenhuma”, concluiu.

Reprodução

O corredor de umida-
de vindo do Norte do Bra-
sil e que passa por Goiás 
continua trazendo chuvas 
para o estado. Porém, o 
fenômeno meteorológico 
não é suficiente para fazer 
os reservatórios de água 
chegarem a níveis tranqui-
lizadores. De acordo com 
o Centro de Informações 
Meteorológicas e Hidroló-
gicas de Goiás (Cimehgo), 
as precipitações estão 
ocorrendo de formas des-
proporcional – muito numa 
região e pouco em outra -, 
o que causa preocupação.

O gerente do Cimehgo, 
André Amorim, explica que 
as pancadas de chuva con-
tinuam em todo o estado, 
mas se concentram princi-
palmente nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste de 
Goiás. Portanto, municípios 
na região do Araguaia, Ipo-
rá, Goiás e outros continu-
am sendo fortemente afeta-
dos pelas precipitações.

Na contramão, outras 
regiões como a Centro-
-Sul de Goiás registram um 
volume de chuvas consi-
deravelmente menor. “No 
Sudoeste e no Sul goiano 
as chuvas não estão tão 
intensas. Chove demais de 
um lado, numa bacia hi-
drográfica, e chove menos 
em outras bacias”, desta-
cou o gerente o Cimehgo.

RECUPERAÇÃO
De acordo com André 

Amorim, a má distribuição 
das chuvas acaba prejudi-
cando os reservatórios de 
água de Goiás, que devido 
à essa desproporcionali-
dade nas chuvas, “estão 
se recuperando de uma 
maneira tímida, mais len-
ta e demorada”.

Ele enfatiza o nível 
preocupante de alguns 
reservatórios, como o de 
São Simão, que registrou 
nível de 25,21% de volu-
me útil no último domin-
go (9); Emborcação, que 
registrou 24,79% de vo-
lume útil e até o de Serra 
da Mesa, que registrou 
36,62% de volume útil. 

Quase 50% dos pontos de espera de 
ônibus de Goiânia não tem cobertura

O Ministério da Saúde 
anunciou nesta segunda-
-feira (10/01), a redução do 
período de quarentena para 
pessoas infectadas com a 
covid-19. A partir de agora, 
o isolamento exigido é de 
no mínimo sete dias para 
pacientes imunocompeten-
tes (com capacidade para 
produzir anticorpos), como 
os vacinados, que tenham 
apresentado sintomas leves 
ou moderados da doença. A 
pasta, no entanto, garantiu 

aos pacientes com covid-19 
a possibilidade de realizar 
teste no quinto dia de iso-
lamento, caso não apresen-
tem sintomas respiratórios, 
febre e não tenham feito uso 
de medicamentos antitérmi-
cos por pelo menos 24h.

Em caso de resultado 
negativo, os infectados es-
tão liberados da quarente-
na, mas devem manter as 
medidas não farmacológi-
cas contra o novo corona-
vírus, como o uso de más-

caras e o distanciamento 
social. Além disso, é exigido 
dos pacientes em recu-
peração que mantenham 
distância de pessoas com 
comorbidade até o 10º dia 
previsto para o isolamento. 
A regra prevista anterior-
mente pelo Ministério da 
Saúde era de 14 dias de iso-
lamento ininterruptos. De 
acordo com a pasta, foram 
utilizados como referências 
os protocolos de referência 
do Centro de Controle de 

Doenças Infecciosas (CDC), 
dos Estados Unidos, e do 
Sistema Nacional de Saúde 
(NHS), da Inglaterra.

A pasta tomou a decisão 
no mesmo sentido do que 
foi adotado pela Secretaria 
de Saúde do Estado de São 
Paulo, que oficializou as 
mudanças duas horas antes 
do governo federal. “Sem 
dúvidas, a variante Ômi-
cron causa um número mui-
to maior de casos, temos 
observado esse aumento, 

mas, felizmente, ainda não 
temos a correspondência 
em número de óbito”, disse 
o ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, após o anúncio. 
“Estamos nos preparando 
para ampliar algumas polí-
ticas, como a de testagem”. 
Queiroga informou que até 
o final de janeiro serão dis-
tribuídos 28 milhões de tes-
tes rápidos para autotesta-
gem. Nos próximos 15 dias, 
devem ser distribuídos 13 
milhões de testes.

Saúde reduz quarentena por covid para no mínimo sete dias

PEDRO MOURA
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Pela primeira vez no 
Brasil, as eleições 
poderão ter candida-

turas apoiadas por partidos 
em federação partidária. Essa 
união de partidos que pos-
suem uma certa afinidade po-
lítica brilhou os olhos do Par-
tido dos Trabalhadores (PT) 
que vê uma possibilidade de 
palanque para o candidato fa-
vorito da esquerda brasileira, 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Há quem confunda as fe-
derações com as antigas coli-
gações, extintas das eleições 
proporcionais desde 2017, 
as quais elegem políticos 
para os cargos de deputados 
e vereadores. Apesar de ser 
proibida para essas eleições, 
elas continuaram permitidas 
para as eleições majoritá-
rias (cargos de presidente, 
senador, governador e pre-
feito). A grande diferença é 
a união desses partidos, por 
um tempo mínimo, durante 
o mandato e não apenas du-
rante as eleições.

Ao Diário do Estado, a 
presidente estadual do PT, 
Kátia Maria, afirma que 
o partido conversa com o 
Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), o Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB) e o Parti-
do Socialismo e Liberdade 
(PSOL). Com a federação, 
“Todas as decisões passam a 
ser no coletivo. Como a fede-
ração é verticalizada e pos-
sui duração de pelo menos 
quatro anos, a decisão do 
nacional tem que ser segui-
da pelos estaduais agora em 
2022 e as eleições de 2024 
também terão que ser com 
os mesmos partidos”, diz.

Ao ser questionada sobre 
como essa federação pode 
influenciar as eleições deste 
ano em Goiás, Kátia pontua 
sobre as escolhas para cadei-
ras majoritárias “A federação 
permite formar a chapa pro-
porcional com todos esses 
partidos juntos. Ou seja, as 42 
vagas para (deputados) esta-
duais e as 18 vagas de federais 
serão distribuídas entre esses 
partidos e a definição de can-
didatura majoritária será to-
mada conjuntamente”.

O deputado federal Ru-
bens Otoni (PT) acha im-
portante esse diálogo da 
sigla com outros partidos 
“Há uma expectativa de fa-
zer uma bancada forte de 
esquerda e fortalecer mui-
to a própria candidatura do 

Lula para presidente”. Já o 
cientista político Guilherme 
Carvalho não acredita que a 
federação possa fazer tanta 
diferença para os partidos de 
centro-esquerda em Goiás 
“Caso isso se concretize em 
Goiás, teríamos muito pouco 
impacto. A federação com 
os partidos de esquerda não 
geraria uma oposição mais 
robusta”, diz.

O cientista explica que 
essa federação seria ape-
nas para a constituição de 
um bloco eleitoral e parla-
mentar, mas não impacta-
ria no período das eleições 
porque os recursos adqui-
ridos do Fundo Partidário 
são de cada partido, ou 
seja, eles não seriam mis-
turados pela federação.

ESQUERDA
Carvalho diz que o impac-

to dessa federação nas elei-
ções para os partidos de es-
querda é pequeno porque 
dificilmente essa frente 
conseguiria aumentar mais 
cadeiras eleitas. Em relação 
ao tempo de propaganda 
eleitoral gratuita na televi-
são, ele afirma que “Tempo 
de TV teve muito menos 
efeito nas eleições de 2014 
do que nas eleições de 
2010, e na de 2018 muito 
menor do que em 2014. A 
tendência se mantém gra-
ças ao fenômeno da inter-
net e a TV passa a ser uma 
variável menos importante 
do que já foi”, afirma.

Sobre o quociente eleito-
ral, Guilherme diz que pode 

ter diferença, entretanto, 
em relação a federação dos 
partidos de esquerda é um 
“quadro muito menos com-
petitivo e acho improvável 
que vá se fazer bancadas 
grandes” nesse sentido.

Sobre a também possível 
federação do Partido Libe-
ral (PL), Republicanos e Par-
tido Progressista (PP), Car-
valho afirma que essa sim 
seria mais efetiva “Se você 
pensar sobre os partidos 
de direita e centro, todos 
eles têm representantes e 
tem maiores chances de 
serem competitivos. Então, 
na hora do cálculo do quo-
ciente partidário, eles pos-
suem uma tendência maior 
a fazer mais cadeiras. Se 
eles se juntam, ficam ainda 

maiores. Em Goiás faz total 
sentindo essa frente parti-
dária”, conclui.

O DE procurou o presi-
dente estadual do PL, Flávio 
Canedo, para falar sobre o 
assunto, mas até o fecha-
mento dessa matéria não 
houve retorno.

FEDERAÇÃO 
PARTIDÁRIA?
As federações partidárias 

prevê  que duas ou mais le-
gendas se unam durante o 
período eleitoral e mante-
nham essa parceria por, no 
mínimo, quatro anos. Isso 
quer dizer que aqueles par-
tidos que possuem um certo 
tipo de afinidade em ideais, 
estarão juntos nas disputas 
para presidente, nas candi-
daturas estaduais e, princi-
palmente, nas atuações na 
Câmara Federal e no Senado.

Caso algum partido da 
federação resolva desfazer 
esse acordo, ele sofrerá pu-
nições, como a proibição de 
utilização dos recursos do 
Fundo Partidário durante o 
período restante do man-
dato. O mesmo se aplica ao 
parlamentar que resolva dei-
xar um partido que integra a 
federação, recaindo a ele as 
mesmas regras que são apli-
cadas a um partido político.

Segundo o Tribunal Su-
perior Eleitoral, as federa-
ções podem ser equipara-
das aos partidos políticos 
em direitos e deveres e 
devem ter um estatuto pró-
prio, destacando-se as re-
gras de fidelidade partidá-
ria e sanções aos políticos 
eleitos que não cumprirem 
orientação de voto.

Nas últimas quatro sema-
nas, o número de casos posi-
tivos de Covid-19 aumentou 
900%, segundo a Secretário Es-
tadual de Saúde (SES). De no-
vembro até a primeira semana 
de dezembro de 2021 foram 
registrados aproximadamente 
de 500 casos. Entretanto, des-
de a segunda semana de de-
zembro até a primeira semana 
de janeiro de 2022 foram re-
gistrados quase 5 mil casos da 
doença no estado. Metade dos 
registros neste período foram 
da variante ômicron.

Segundo a Superintendente 
de Vigilância em Saúde da SES, 
Cristina Laval, o estado vive 
hoje um cenário epidemiológi-
co complexo, uma vez que vive 
um surto de casos de Covid-19, 
dengue e inflenza. Ela, inclusi-
ve, não descarta a possibilida-

de de Goiás estar vivendo uma 
quarta onda da doença.

“A gente vinha de uma re-
dução consistente de casos, 
internações e óbitos. Porém, 
nas últimas semanas esta-
mos presenciando um cená-
rio diferente. Estamos obser-
vando um grande avanço no 
número de casos, sobretudo 
da ômicron. Felizmente, o 
número de internações e 
óbitos não acompanhado o 
aumento de casos”.

PROCURA POR LEITOS
Nas últimas semanas a 

procura por unidades de 
saúde aumentou em todo 
estado. A demanda por lei-
tos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI’s) e enfermaria 
destinados ao tratamento da 
Covid-19 também tem au-

mentado, segundo Cristina. 
Na tarde deste segunda-feira 
(10/01), por exemplo, os lei-
tos de UTI adulto estavam 
com 68% da capacidade má-
xima, enquanto que os leitos 
de enfermaria estavam ope-
rando com 41% da capacida-
de. Entretanto, os leitos de 
UTI e enfermaria pediátricos 
estavam funcionando com 
100% da capacidade máxima.

“Se houver necessida-
de, a secretaria estadual de 
saúde pode ampliar os leitos 
destinados a doença. No en-
tanto, precisamos continuar 
seguindo os protocolos de 
segurança como usar más-
cara, fazer uso do álcool em 
gel. As pessoas também pre-
cisam se vacinar, precisam 
procurar a vacina. A pande-
mia ainda não acabou”.

Reprodução

Saúde afirma que casos de Covid-19 aumentaram 900% em Goiás

Federação partidária de esquerda pode 
não surtir efeito em Goiás em 2022
YSABELLA PORTELA
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Foi-se o tempo em que 
para se garantir no em-
prego bastava alta qua-

lificação. Em um mundo cada 
vez mais tecnológico, ser hu-
mano faz toda a diferença. 
Grandes empresas perdem 
talentos em suas áreas de 
atuação pelo simples fato de 
eles não conseguirem lidar 
consigo mesmos e com os 
outros no ambiente de traba-
lho. A decisão surpreendente 
de demitir por esse motivo 
aparece um levantamento 
Page Personnel, consultoria 
global de recrutamento.

A pesquisa realizada há 
quatro anos indicava que 
90% das pessoas contrata-
das pelo currículo com base 
nas chamadas hard skills 
eram demitidas pelos com-
portamentos com falhas ou 
ausência de comunicação, 
liderança, negociação e em-
patia. Durante a pandemia, 
essas habilidades se torna-
ram ainda mais estratégicas.

A capacidade de lidar 
com os aspectos subjetivos 
é inata a todas as pessoas, 
mas nunca excelente nas 
diversas matrizes sociocom-
portamentais. Apesar disso, 
elas podem ser aprimoradas 
com empenho e força de 
vontade. Segundo a espe-
cialista nas chamadas soft 

skills, Alice Sosnowski, exis-
tem cursos na área, porém 
o interesse em melhorar faz 
toda a diferença.

“Estamos falando habi-
lidades comportamentais e 
sociais para como a maneira 
a pessoa lidera, como se co-
munica em equipe e lida com 
sua inteligência no ambiente 
de trabalho. Soft skill é o ter-
mo em inglês para algo que 
todos nós conhecemos quan-
do nossas avós pediam que 

a gente tivesse foco e disci-
plina. Se você não tem essas 
habilidades comportamen-
tais. Você terá problemas em 
executar seu trabalho direito 
e ter boas relações com as 
pessoas”, explica.

Sosnowski exemplifica o 
quanto o comportamento afe-
ta as empresas citando a situa-
ção de um profissional gabari-
tado impaciente que não sabe 
trabalhar em equipe, o que 
afeta a corporação em seus 

resultados e no ambiente de 
trabalho. A orientação dela é 
o desenvolvimento do autoco-
nhecimento. “Se a pessoa não 
tem paciência com ela, como 
vai ter com o outro. Se não 
tem empatia por ela, como 
terá com o colega?”, instiga.

ESPECIALISTA
Embora pareça ser difícil 

encontrar um profissional 
gabaritado nesse quesito 
comportamental, ele existe 

e está por todo lugar. Cer-
tamente você conhece um 
deles, seja pessoalmente 
ou por ouvir dizer: são os 
empreendedores. Os donos 
da padaria ou do açougue 
de antigamente não tinham 
curso superior, mas enten-
diam de gente e de nego-
ciação. Isso fez deles expert 
em suas profissões, o que os 
mantêm e manteve na ativa 
com excelência gerando o 
sustento de suas casas.

COTIDIANO
Para alcançar o máximo de 

evolução, não basta saber que 
precisa melhorar. É preciso 
se esforçar diariamente para 
conviver bem consigo e com 
os demais. Para a especialista 
em soft skills, o segredo é ter a 
consciência dessas falhas apli-
cada na sua realidade, como 
no caso de um vizinho chato, 
situação em que serão exigi-
das paciência e empatia.

DEMANDA CRESCENTE
O boom de cursos na área 

evidencia a demanda do 
mercado. As mentorias de 
Alice, por exemplo, têm três 
vezes mais solicitações agora 
do que antes da pandemia. 
O home office e a questão 
da saúde mental tornaram 
as soft skills mais urgentes.

“A questão desses cursos é 
que focam a teoria. Eu traba-
lho com esse aporte, mas me 
atento à prática para ajudar as 
pessoas para quem ministro 
palestras e rodas de conver-
sa. É saber aceitar, saber lidar 
e administrar as situações, 
emoções e adversidades 
que a vida apresenta. Por 
isso, em nosso contexto, as 
‘tendências’ de soft skill são 
adaptabilidade, colaboração, 
comunicação, inovação, ne-
gociação e resiliência”

Divulgação

Desemprego: Saiba como fugir da demissão 
aprimorando habilidades comportamentais

O apagão de dados oficiais 
sobre a Covid-19 completa 
um mês nesta segunda (10), 
e o Brasil segue sem saber o 
tamanho real da nova onda 
de contaminações provocada 
pela variante ômicron.

Em 10 de dezembro, o Mi-
nistério da Saúde sofreu ata-
que cibernético que deixou 
fora do ar os sistemas de in-
formações de notificação de 
casos, internações e mortes, 
além dos dados de vacinação.

A escuridão nas estatísti-
cas ocorre em um momento 
crítico, em que os casos de 
Covid se espalham pelo País, 
com as emergências e unida-
des de saúde lotadas e mui-
tos profissionais da saúde 
afastados devido à infecção.

O ataque cibernético atin-
giu o principal sistema do 
Ministério da Saúde, a Rede 
Nacional de Dados em Saúde 
(RDNS), que reúne todas as 
informações registradas por 

servidores do SUS.
Embora o ministério afir-

me que as informações não 
foram perdidas e que os 
sistemas já foram restabele-
cidos, estados, municípios e 
especialistas relatam insta-
bilidade nas plataformas. Há 
atraso na entrada de novas 
notificações de casos, in-
ternações e mortes. São os 
municípios que abastecem 
as plataformas do Ministério 
da Saúde com esses dados.

Ou seja, o apagão atin-
giu não só o que estava 
armazenado na “platafor-
ma-mãe” como também a 
origem dos dados, fazendo 
com que muitas informa-
ções fiquem represadas nas 
unidades de saúde.

E muitos estados também 
recorrem ao sistema do mi-
nistério para acompanhar a 
evolução diária da pandemia 
em seus municípios. Apenas 
alguns estados, como São 

Paulo, têm sistemas que 
permitem que os municípios 
abasteçam o ministério e a 
Secretaria Estadual de Saúde 
de forma simultânea.

Mesmo na ausência de 
um retrato nacional mais 
fidedigno da situação, da-
dos isolados de alguns es-
tados e municípios e de 
hospitais e laboratórios 
privados apontam alta na 
taxa de positividade para 
a Covid e de atendimento 

de pessoas com sintomas. 
Mas há muita subnotifica-
ção de casos por ausência 
de testagem em massa nos 
serviços públicos.

A última vez que a equipe 
recebeu o repasse de dados 
do ministério foi no início de 
dezembro. Sem essas infor-
mações brutas de casos indi-
viduais de Srag, não há como 
repassar dados compilados 
às secretarias municipais e 
estaduais da saúde.

Apagão em dados da Covid-19 ainda prejudica monitoramento



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 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

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

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
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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
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
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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
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 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 Apartamento 
3 suítes, 2 VG, lazer 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,coz
inha,sala,varanda,barrac
ão com 2/4, sala e cozi-
nha com entraWhatsapp 
8487-3063 Cre ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobra-
do 3/4 sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, co-
zinha americana, toda 
no blindex, esquadrilhas 
de alumínio, porcelanato 
80x80, garagem e área de 
servi350mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germina-
da só a, portas internas 
de madeira externas no 
blindéx, quintal gramado 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
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. 
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 qua-
re garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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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O humorista Ivanildo 
Gomes Nogueira, conheci-
do como Batoré, morreu, 
nesta segunda-feira (10), 
na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), de Pi-
rituba, em São Paulo.

A informação foi confir-
mada pela Secretária Muni-
cipal de Saúde. Entretanto, 
a causa do óbito não foi 
informada. Ele realizava tra-
tamento contra um câncer.

Natural de Serra Talha-
da, em Pernambuco, Batoré 
iniciou sua carreira televisa 
nos programas “Viva a Noi-
te” e “Show de Calouros”, 
do SBT. O humorista inte-
grava o programa “A Praça 
é Nossa”, comandado por 
Carlos Alberto de Nóbrega, 
desde o final dos anos 1980.

O personagem Batoré, um 
sertanejo que contava causos 
de sua vida em São Paulo, foi 

apresentado em 1993 a Car-
los Alberto, com o tradicional 
bordão “ah para, ô”.

Como ator, Ivanildo fez 
parte da primeira tempora-
da de “Cine Hólliudy” e da 
novela “Velho Chico”, da TV 
Globo, além de ter partici-
pado de quadros humorísti-
cos na RecordTV. Seu último 
trabalho na televisão foi du-
rante a série “Os Extermina-
dores do Além”, transmitida 
pelo SBT em 2021.

Além da carreira hu-
morística, Batoré foi eleito 
vereador pela cidade de 
Mauá, no ABC paulista, 
por duas vezes, em 2008 
e 2012. No entanto, seu 
mandato foi cassado em 
2014 após a legenda pela 
qual foi eleito, o Progressis-
tas, alegar infidelidade par-
tidária depois de sua trans-
ferência ao Republicanos.

A Paramount divulgou 
nesta segunda-feira 
(10) o trailer comple-

to de Jackass Para Sempre, 
último capítulo da famosa 
franquia, que teve início nos 
anos 2000 na MTV. A prévia 
traz o grupo, agora bem mais 
velho, em situações pra lá de 
bizarras — como sempre.

Os novos “desafios” in-
cluem disparar Johnny Kno-
xville como uma bala de uma 
canhão gigante, transformar 
um banheiro em um foguete 

e ficar no meio de um campo 
que está sendo bombardea-
do por aviões a jato militares.

Goste ou não, “Jackass” 
está de volta. A quarta parte 
da série de filmes, “Jackass 
Para Sempre” reúne Johnny 
Knoxville, Steve-O, Chris Pon-
tius, Danger Ehren, Preston 
Lacy e Wee Man para outra 
rodada de caos e travessuras.

“Comemorando a alegria 
de estar de volta com seus 
melhores amigos e uma cena 
perfeitamente executada no 

dingdong, a equipe idiota ori-
ginal retorna para outra roda-
da de apresentações hilárias, 
absurdas e muitas vezes peri-
gosas de comédia com uma 
pequena ajuda de um novo 
elenco emocionante”.

Johnny Knoxville, Dave 
England, Steve-O, Chris Pon-
tius, Danger Ehren, Preston 
Lacy e Jason “Wee Man” 
Acuña, do elenco original, 
voltarão para o novo longa.

“Celebrando a alegria de 
estar de volta com seus me-

lhores amigos e um tiro per-
feitamente executado para o 
dingdong, a equipe original 
de idiotas retorna para ou-
tra rodada hilariante, absur-
damente absurda, e muitas 
vezes perigosas exibições de 
comédia com uma pequena 
ajuda de um novo elenco 
excitante. Johnny e a equipe 
vão ainda mais longe em ‘Ja-
ckass Para Sempre’”.

A estreia de Jackass Para 
Sempre está prevista para 3 
de fevereiro no Brasil.

“Jackass Para Sempre” é cheio 
de desafios bizarros e perigosos

Morre ator e humoris-
ta Batoré, aos 61 anos


