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A pesquisa Doenças Crônicas e Seus Fatores de Risco e Proteção: Tendências Recentes no Vigitel, realizada pelo Instituto de Estudos para Políticas 
de Saúde (IEPS), mostrou que Goiânia foi a capital com o menor índice de obesidade do Brasil. Em 2019 a doença atingiu 20,3% dos adultos nas 
capitais do País, mas em 2020 o número cresceu para 21,5% neste grupo, com maior prevalência nos Estados do Sul, Sudeste e Nordeste. 

Goiânia registra menor índice de 
obesidade do País, mostra pesquisa

Anvisa deve 
aprovar hoje o 
uso de autoteste 
de Covid-19  p4 p2

Após novo decreto da Prefeitura 
Festival Vaca Amarela é adiado
O Festival Vaca Amarela foi adiado para os dias 15 e 16 de abril. Conforme a or-
ganização do evento, após o novo decreto de restrições contra a covid e reuniões 
internas, a equipe decidiu que seria melhor, garantir a segurança de todos. 

p2

Conselho Estadual de Educação (CEE) de Goiás define até sexta-feira 
(21) como ficarão as aulas presenciais e a distância neste momento 
de alta disseminação da variante ômicron do coronavírus (Sars-
-CoV-2), que provoca a Covid-19. 

Goiás: escolas podem vol-
tar ao sistema de aulas 
presenciais e a distância   p3
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A pesquisa Doenças 
Crônicas e Seus Fato-
res de Risco e Prote-

ção: Tendências Recentes no 
Vigitel, realizada pelo Insti-
tuto de Estudos para Políti-
cas de Saúde (IEPS), mostrou 
que Goiânia foi a capital com 
o menor índice de obesidade 
do Brasil. Em 2019 a doença 
atingiu 20,3% dos adultos 
nas capitais do País, mas em 
2020 o número cresceu para 
21,5% neste grupo, com 
maior prevalência nos Esta-
dos do Sul, Sudeste e Nor-
deste. No entanto, Goiânia 
foi a capital do país com o 
menor índice, de 14,8%. 

 “Não podemos esquecer 
que a obesidade é a doença 
que mais mata no mundo. É 
uma doença crônica, multi-
fatorial, inflamatória e extre-
mamente ligada aos hábitos. 
Atendendo no Rio de Janeiro 
e Goiânia é bastante eviden-
te que a forma com que as 
pessoas encaram o trabalho 
determina muito o estilo de 
vida que ela levará. Então, 
quando veio a pandemia e as 
pessoas foram obrigadas a 
ficarem isoladas e distantes 
de sua jornada de trabalho 
intensa, ficaram mais ansio-
sas e depressivas, sendo es-
tes um dos principais fatores 
que interferem diretamente 
na obesidade”, explica o mé-

dico especialista em nutrolo-
gia, Lucas Augusto. 

 No entanto, o índice 
nacional chega a quase o 
dobro do que foi registra-
do 14 anos antes, em 2006, 
quando só 11,8% da popula-
ção brasileira era portadora 

desse tipo de comorbidade. 
O ano marca a primeira vez 
que foi realizado o levanta-
mento Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigitel) 
pelo Ministério da Saúde, 

de onde os dados do IEPS 
foram extraídos. Foram en-
trevistadas 27.077 pessoas 
nesta edição do estudo.

 Beatriz Rache, mestre 
em Economia pela Uni-
versidade Columbia (EUA) 
e autora da pesquisa do 

IEPS, destaca ainda o au-
mento dos fatores de risco 
à saúde, como o consumo 
de ultraprocessados (bis-
coitos, chocolate, salsicha, 
margarina, entre outros), 
em praticamente todos os 
segmentos da pesquisa. Só 
o tabagismo se manteve 
estável em 2020 ante 2019.

 Outro hábito que contri-
buiu pra o aumento de peso 
foi o crescimento do con-
sumo de comida delivery, a 
maioria gordurosa, calóricas, 
fast-food várias vezes por 
semana. Aquelas pessoas 
que faziam pequenas ca-
minhadas para ir trabalho 
passaram a ficar sentadas 
em casa, o que que também 
contribuiu para a piora.

 “Com o aumento das 
lives e as maratonas de fil-
mes e séries, a população 
começou a inserir bebidas 
alcoólicas e comidas de fá-
cil preparo em seus hábitos 
diários. Então o que era es-
porádico tornou-se rotina e 
a falta de acompanhamento 
médico, psicológico e nutri-
cional na pandemia fizeram 
os novos-obesos perderem 
o controle de suas vidas e 
entrarem num ciclo vicioso. 
No caso a ansiedade e de-
pressão regiam seus dias já 
que o futuro era totalmente 
incerto”, explica o médico. 

Reprodução
O Festival Vaca Ama-

rela (FVA) foi adiado 
para os dias 15 e 16 de 
abril deste ano. Con-
forme a organização do 
evento, após o novo de-
creto de restrições contra 
a covid-19 e reuniões in-
ternas, a equipe decidiu 
que seria melhor, neste 
momento, garantir a 
segurança de todos. Na 
20ª edição, a festa ocor-
reria neste fim de sema-
na, na capital goiana.

Ainda conforme comu-
nicado do FVA, os ingres-
sos continuarão valendo 
para as novas datas. No 
entanto, quem optar pelo 
cancelamento, deve soli-
citar através do site.

“O FVA estava progra-
mado para acontecer no 
próximo fim de semana, 
nos dias 21 e 22, com 
amparo do decreto muni-
cipal que garantiu a reali-
zação de eventos já pro-
gramados e sem abrir 
mão de protocolos sa-
nitários que iriam além 
das orientações das au-
toridades. Estavam pre-
vistos exigência de tes-
tes, passaporte vacinal 
completo e distribuição 
de KITS de prevenção, 
o que garantiria um am-
biente mais seguro para 
todos envolvidos.

 Nossos esforços fo-
ram dedicados não so-
mente ao festival, mas 
a todo um setor cultural 
que tem pago o preço 
mais alto dos impactos 
econômicos da pande-
mia: fomos os primeiros 
a paralisar os trabalhos e 
os últimos a voltar.

Contudo, mesmo com 
garantias jurídicas e éti-
cas para realizar o festi-
val, optamos pelo adia-
mento do nosso evento. 
Após reuniões internas, 
a equipe do festival de-
cidiu que o melhor para 
o momento seria recuar 
e adiar o festival, a fim 
de garantir a segurança 
de todos os trabalhado-
res envolvidos.

Agradecemos a todos 
nossos parceiros e cola-
boradores que nos acom-
panharam em todo este 
processo. Ao público, não 
existem palavras para 
descrever nossa gratidão.

 

Goiânia registra menor índice de 
obesidade do País, mostra pesquisa

O corpo do suspeito 
de matar três pessoas em 
novembro de 2021 em Co-
rumbá de Goiás, o preso 
Wanderson Mota Protá-
cio, que tinha 21 anos, é 
levado neste momento, 
por volta de 11 horas des-
ta terça-feira (18/1), para 
o Instituto Médico Legal 
(IML) de Aparecida de 
Goiânia. De acordo com 
informações preliminares 
da Diretoria Geral de Ad-
ministração Penitenciária 
(DGAP), o detento morreu 
na madrugada de hoje na 
cela em que estava no Nú-
cleo de Custódia do Com-
plexo Prisional.

O corpo de Wanderson 
foi encontrado já sem vida 

na cela no Complexo Prisio-
nal de Aparecida de Goiâ-
nia. Segundo informações 
da DGAP, o suspeito de ma-
tar a companheira grávida, 
a enteada de um vizinho 

em Corumbá de Goiás em 
novembro de 2021 teria 
tirado a própria vida no Nú-
cleo de Custódia. “O preso, 
que estava sozinho na cela, 
foi encontrado pendurado 

com um lençol no pescoço.  
Ele cumpria  pena por ho-
micídio”, informou a DGAP 
por meio de nota.

“Na manhã desta terça-
-feira, 18/01, durante o 
procedimento de entre-
ga do desjejum, os ser-
vidores do Núcleo de 
Custódia, no Complexo 
Prisional de Aparecida 
de Goiânia, encontraram 
Wanderson Mota Prota-
cio desacordado dentro 
da respectiva cela. O Ser-
viço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) foi 
acionado e atestou o óbi-
to do detento”, informou 
a DGAP por meio de nota.

Uma equipe da Delega-
cia Estadual de Investiga-

ções de Homicídios (DIH) 
está no Complexo Prisional. 
Servidores da Secretaria de 
Segurança Pública do Esta-
do de Goiás (SSP-GO) con-
firmaram que a remoção 
do corpo já foi solicitada.

Neste momento, por 
volta de 11h15, uma equipe 
do IML de Aparecida está a 
caminho do Núcleo de Cus-
tódia. Ainda hoje deve ser 
feita a autópsia de Wander-
son. “O ocorrido também 
foi repassado à Polícia Civil 
para as investigações perti-
nentes. O Instituto Médico 
Legal foi até o local para a 
retirada do corpo e demais 
procedimentos”, confirmou 
a DGAP no final da manhã 
desta terça-feira.

“Novo Lázaro”, Wanderson é encontrado morto em cela
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Conselho Estadual 
de Educação (CEE) 
de Goiás define até 

sexta-feira (21) como fica-
rão as aulas presenciais e a 
distância neste momento de 
alta disseminação da varian-
te ômicron do coronavírus 
(Sars-CoV-2), que provoca a 
Covid-19. Terminou em de-
zembro de 2021 o prazo da 
resolução do CEE que definiu 
o Regime de Aulas não Pre-
senciais (Reanp) no sistema 
educativo do estado em ra-
zão da pandemia. 

Presidente do CEE e do 
Sindicato dos Estabeleci-
mentos Particulares de Ensi-
no de Goiânia (Sepe), Flávio 
Roberto de Castro explicou 
que a situação do ano letivo 
de 2022 é diferente da vi-
venciada no ano passado e 
em 2020 quando havia um 
decreto estadual definindo 
medidas de prevenção para 
conter a Covid-19. “Foi quan-
do declaramos o Reanp, mas 
agora há possibilidade de 
os prefeitos soltarem decre-
tos como quiserem. A gen-
te pensa na continuidade 
do processo de educação, 
a autoridade de saúde diz 
que a escola é o lugar mais 
seguro, mas tem pais que 

não se sentem seguros, por 
outro lado as aulas remotas 
trouxeram um prejuízo gran-
de para a vida dos alunos”, 
elenca o presidente do CEE.

O ano letivo de 2022 
começou na segunda-feira 
(17), na maioria dos esta-
belecimentos de ensino 
públicos e privados, sem 

obrigatoriedade de aulas re-
motas, mas estudantes com 
síndromes gripais precisam 
permanecer em casa.

Flávio Castro disse que a 
situação é complexa e não é 
fácil de deliberar. “Há uma 
série de fatores que estamos 
analisando. Começamos as 
discussões na semana pas-

sada e temos reuniões nesta 
quinta (20) e sexta (21). Es-
tamos conversando com vá-
rias pessoas e vamos discutir 
o assunto com o Ministério 
Público. A tendência é con-
templar esses casos como 
exceção e não a regra.” 

Ademar Amorim Júnior, 
presidente do Sindicato 

dos Estabelecimentos de 
Ensino no Estado de Goi-
ás (Sinepe), explicou que 
aguarda uma posição do 
CEE, mas vem orientando 
aos associados que, em-
bora não haja uma regula-
mentação sobre o Reanp, 
que sigam os ditames das 
autoridades de saúde e 

mantenham os alunos em 
casa. “Há muita pressão, 
principalmente de escolas 
do interior do estado, rela-
cionada ao ensino a distân-
cia, mas ainda não há nada 
definido. Vamos emitir um 
posicionamento em assem-
bleia na próxima semana.” 

A maioria das escolas 
retomou as aulas somente 
no formato presencial, mas 
algumas prolongaram o pe-
ríodo de aulas híbridas ou 
remotas diante do aumento 
do número de casos de Co-
vid-19 com a circulação da 
variante ômicron. O Cen-
tro de Ensino e Pesquisa à 
Educação (CEPAE), unidade 
da Universidade Federal de 
Goiás (UFG), atendendo à 
portaria da instituição em 
razão do cenário epidemio-
lógico, adiou para o dia 31 
a retomada das atividades 
presenciais. A enfermeira 
Cristiane Mendonça, mãe 
de Tomás, de 10 anos, con-
sidera correta a medida. O 
garoto, que desde março 
de 2020 assiste às aulas on-
-line, permanece estudan-
do de casa, ao contrário do 
irmão mais novo, matricu-
lado em outra escola, que 
já está em sala de aula. 

O valor médio pago aos 
beneficiados ao Auxílio Bra-
sil será maior do que R$ 400, 
disse nesta segunda-feira 
(17) o ministro da Cidadania, 
João Roma. “O Auxílio Brasil 
chega mais fortalecido, ele 
interliga programas sociais 
ao programa de transferên-
cia de renda. Já no seu início 
teve um reajuste de 17%, 
mais do que o avanço infla-
cionário [10,06%, segundo o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA], 

e com o benefício compen-
satório ele vai para R$ 400 
no mínimo. [Isso] significa 
que o ticket médio passa a 
ser até maior”, disse Roma.

O ministro foi o entrevis-
tado do primeiro programa 
da nova temporada do pro-
grama Sem Censura, daTV 
Brasil,e falou também sobre 
o trabalho do ministério para 
atender os atingidos pelas 
chuvas das últimas semanas, 
principalmente Bahia e Mi-
nas Gerais, a liberação de ver-

bas para a emergência para 
essas tragédias e eleições.

Roma disse que o Auxílio 
Brasil estava beneficiando 14 
milhões de famílias e, a par-
tir de hoje [18], mais de 17,5 
milhões de famílias passam 
a receber um mínimo de R$ 
400, após o ministério zerar a 
fila de espera pelo benefício.

“Sem dúvida é um avanço 
na transferência de renda, 
um incremento na política 
social do governo e, além 
disso, você tem a extensão 

também da tarifa social de 
energia elétrica, com des-
conto de 65% para mais 12 
milhões de famílias brasilei-
ras, lembrando que 12 mi-
lhões já eram contempladas. 
Começa a ser pago também 
desde dezembro do ano 
passado o Auxílio-Gás a 5,5 
milhões de brasileiros, e es-
tamos fortalecendo cada vez 
mais as políticas de transfe-
rência de renda”, disse.

O ministro destacou a polí-
tica de qualificação e mercado 

de trabalho dentro do Auxílio 
Brasil. Ele disse que o Siste-
ma S é o principal parceiro na 
capacitação de mão de obra 
para levar a oferta de trabalho 
a quem procura um emprego, 
mas às vezes não tem a capa-
citação necessária.

“A estrutura do Sistema 
S tem sido uma grande fer-
ramenta, outras instituições 
têm avançado nisso, o pró-
prio ministério, através de 
estruturas diretas com os 
municípios, buscando fazer 

essas capitações têm avan-
çado muito nessa pauta, 
com ajuda de cooperativas 
também. São muitas inicia-
tivas que se somam e hoje 
há um grande esforço para 
que possamos disponibilizar 
uma grande variedade de 
captação e que essa cap-
tação esteja linkada com 
o que o mercado está ofe-
recendo, pois não adianta 
você gerar determinadas 
habilidades se não há vaga 
para aquilo”, disse.

Reprodução

Valor médio do Auxílio Brasil será de mais de R$ 400, diz ministro

Goiás: escolas podem voltar ao sistema 
de aulas presenciais e a distância 
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Um nova pesquisa 
da Datafolha re-
velou que 81% da 

população brasileira é a 
favor da apresentação de 
comprovante de vacinação 
contra Covid para a en-
trada em locais fechados, 
como escritórios, bares, 
restaurantes e casas de 
show. A pesquisa foi reve-
lada nesta segunda-feira 
(17). Outros 18% são con-
trários à cobrança do ”pas-
saporte” vacinal, e 1% não 
soube responder.

Segundo o Datafolha, o 
maior percentual de favorá-
veis à medida ocorre entre 
mulheres (87%), pessoas 
com mais de 60 anos (87%), 
com ensino fundamental 
(86%) e que ganham até dois 
salários mínimos (85%).

O grupo com maior rejei-
ção à obrigatoriedade da va-
cina para entrar em lugares 
fechados são homens (24%), 
pessoas de 25 a 34 anos 
(22%) e que ganham mais de 
dez salários mínimos (28%).

Já as regiões que mais 
apoiam a exigência da vacina-
ção o Sudeste fica em primei-

ro com 84%. A menor taxa é 
na região Sul, com 75%.

A pesquisa foi feita por te-
lefone nos dias 12 e 13 de ja-
neiro, com 2.023 pessoas de 
16 anos ou mais em todos os 

estados do Brasil. A margem 
de erro é de dois pontos per-
centuais para mais ou menos.

A pesquisa também abor-
dou o medo da população 
em pegar Covid, em momen-

to de explosão de casos da 
doença no Brasil, com avanço 
da ômicron – a variante que 
corresponder a quase todos 
os testes positivos para de-
tecção da Covid no país.

Uma parcela de 39% 
afirma ter muito medo de 
ser infectada – percentual 
que já foi de 55% em mar-
ço de 2021. Outro 37% têm 
um pouco de medo de se-

rem infectados e 18% não 
tem medo nenhum. 6% de-
ram outras respostas.

As donas de casa (50%) 
e os aposentados (47%) são 
os grupos com mais pesso-
as dizendo que têm muito 
medo, enquanto empresá-
rios são os que têm o maior 
percentual de profissionais 
que afirmam não ter medo 
de se infectar (28%).

Já os hábitos para pro-
teção, 60% afirmam estar 
tomando cuidado, mas sain-
do de casa para trabalhar e 
fazer outras atividades; 24% 
estão saindo de casa apenas 
quando é inevitável; 12% 
estão vivendo normalmente 
sem mudar nada na rotina; e 
4% seguem totalmente isola-
dos, sem sair de casa.

Outra pesquisa revelada 
pela Datafolha neste sábado 
(15) mostrou que um em 
cada quatro brasileiros com 
16 ou mais dizem ter sido 
diagnosticado com Covid 
desde o início da pandemia. 
São 42 milhões de pessoas 
infectadas, quase o dobro 
do total de casos registrados 
oficialmente no país.

Divulgação

Datafolha: 81% dos brasileiros apoiam 
passaporte vacinal em lugares fechados

A diretoria colegiada 
da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) 
deve aprovar nesta quarta-
-feira (19) o uso do autotes-
te de Covid-19 no Brasil.

O Ministério da Saúde 
pediu na última quinta-feira 
(13) para a agência liberar 
o exame que pode ser feito 
em casa. Utilizado há meses 
em outros países, os auto-
testes são proibidos no país 
por causa de uma resolução 
da Anvisa de 2015.

Pela regra, o ministério 
precisa propor uma política 

pública para liberar a entre-
ga dos exames ao público 
leigo. O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, já sina-
lizou que os produtos não 
devem ser comprados pelo 
governo federal.

Técnicos da agência tam-
bém tentavam levar para a 
mesma reunião a votação 
sobre pedido de uso da Co-
ronavac para o público de 
3 a 17 anos. Mas a análise 
da diretoria deve ser feita 
em outra data, ainda nesta 
semana, pois alguns pare-
ceres sobre a vacina estão 

sendo finalizados.
A tendência é aprovar o 

autoteste e o uso da Coro-
navac em crianças e adoles-
centes, mas a decisão final 
depende do voto da maioria 
dos cinco diretores da Anvisa.

A testagem no Brasil está 
centrada em clínicas, farmá-
cias e serviços públicos, que 
não estão conseguindo aten-
der à demanda diante da cir-
culação da variante ômicron.

Entidades científicas 
cobraram, na semana pas-
sada, uma política de tes-
tagem mais ampla do go-

verno federal e a permissão 
do exame em casa. A pro-
cura pelos testes disparou 
com o avanço da contami-
nação na virada do ano.

O ministro Queiroga disse 
que o autoteste pode desa-
fogar as unidades de saúde, 
mas afirmou que a compra 
do produto para o SUS pode 
não ter o efeito desejado.

“O Brasil é um país mui-
to heterogêneo, de muitos 
contrastes. A alocação des-
te recurso para aquisição 
de autoteste, distribuir 
para a população em geral, 

pode não ter resultado da 
política pública que nós es-
peramos”, disse o ministro 
no último dia 14.

Presidente-executivo da 
CBDL (Câmara Brasileira de 
Diagnóstico Laboratorial), 
Carlos Gouvêa disse à Folha 
que os autotestes devem 
ser mais baratos que exa-
mes de antígeno vendidos 
em farmácia. “Hoje a gen-
te vê valores de R$ 70 a R$ 
150 (de testes de antígeno) 
nas farmácias. O autoteste 
deve ficar de R$ 45 a R$ 
70”, afirma Gouvêa.

Na proposta envidada à 
Anvisa, o ministério orienta 
que pacientes que detecta-
ram a infecção pelo auto-
teste procurem atendimen-
to em unidade de saúde 
ou teleatendimento para 
confirmar o diagnóstico e 
receber orientações.

Segundo a mesma nota, 
a autotestagem é uma es-
tratégia adicional para pre-
venir e interromper a cadeia 
de transmissão da Covid-19, 
juntamente com a vacina-
ção, o uso de máscaras e o 
distanciamento social.

Anvisa deve aprovar hoje o uso de autoteste de Covid-19



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 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649

RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 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 FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die 
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 automá-
tiR$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

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 
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 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp: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
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
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
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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
-------------------------------
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de es-
tar e jantar com sacada, 
banheiro social, circuser-
viço. 2 vagas de garagem 
subsolo. Armários plane-
jados. 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

------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 su-
ícom 2 vagas. Valor R$ 
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 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
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 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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 
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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Há um ano, no dia 17 de 
janeiro de 2021, o Brasil re-
alizava a primeira aplicação 
da vacina contra Covid-19. 
Durante todo esse período, 
milhares de dúvidas sobre 
a vacinação surgiram. A 
mais frequente foi: ”pode 
beber depois da vacina?”.

O levantamento foi fei-
to pelo Google, e obtido 
exclusivamente pelo G1, 
sobre as buscas mais re-
alizadas desde o início da 
campanha de vacinação 
contra a Covid-19 no Brasil.

O interesse na questão 
foi tão grande que a frase 
foi 36% mais pesquisada 
que a segunda dúvida mais 
popular sobre os imunizan-
tes: ”qual a melhor vacina?”

DÚVIDAS
O Google classificou 100 

frases mais pesquisadas 
em algumas categorias e 
identificou que 44 delas 
estavam relacionadas a as-
pectos práticos da vacina-
ção. As mais pesquisadas 
foram: ”o que é comorbi-
dade?” e ”quem teve covid 
pode tomar vacina?”.

A terceira categoria 
mais frequente inclui ter-
mos sobre o andamento 
da campanha no Brasil e 
sobre quais vacinas estão 
disponíveis no país.

Por fim, vem a cate-
goria com mais dúvidas 
relacionadas as possíveis 
reações à vacina, com 9 
perguntas dentre as 100 
mais pesquisadas. As pes-
soas queriam saber ”o que 
tomar para reação da vaci-
na” e ”dor no braço vacina 
Pfizer o que fazer”.

“Scott Pilgrim”, a sé-
rie de histórias em 
quadrinhos de su-

cesso que foi adaptada para o 
cinema em um filme lançado 
em 2010 e dirigido por Edgar 
Wright, está mais uma vez 
indo para a tela, desta vez a te-
linha com uma série de anime.

A Netflix e a UCP, divisão 
do Universal Studio Group por 
trás da “The Umbrella Acade-
my” e “Chucky”, estão desen-
volvendo a nova adaptação.

Bryan Lee O’Malley, o ar-
tista-criador de Pilgrim, está 
escrevendo e está atuando 

como produtor-executivo 
junto com BenDavid Gra-
binski, o showrunner por 
trás do renascimento de 
“Are You Afraid of the Dark?” 
na Nickelodeon. Os dois 
apresentarão a série caso 
ela avance, com a casa de 
anime Science SARU pronta 
para fornecer o trabalho de 
animação. Eunyoung Choi da 
empresa atuará como pro-
dutora e Abel Gongora como 
diretor do seriado.

Os membros do filme de 
2010 também estão presen-
tes para o anime. Wright e 

o parceiro de produção, Nira 
Park, receberão créditos de 
produtor-executivo junto 
com Marc Platt, Jared LeBoff 
e Adam Seigel da Marc Platt 
Productions e Michael Bacall.

Em parte fantasia de 
ação, em parte comédia 
romântica, “Scott Pilgrim” 
é centrado no preguiçoso 
personagem título que pos-
sui uma banda de garagem 
chamada Sex Bob-omb com 
seus amigos. Sua vida vira de 
cabeça para baixo quando 
ele conhece Ramona Flo-
wers, uma garota americana 

que acabou de ficar soltei-
ra. Mas antes que seu amor 
possa florescer, Pilgrim se 
vê desafiado pelos sete re-
lacionamentos anteriores da 
moça e deve derrotá-los de 
maneira exagerada.

Seis volumes da série 
foram publicados pela Oni 
Press entre 2004 e 2010, com 
as histórias em quadrinhos 
não apenas se tornando su-
cessos entre os quadrinhos 
independentes, mas um fe-
nômeno editorial que estou-
rou no mainstream, venden-
do milhões de cópias.

“Scott Pilgrim” vai ganhar série 
em anime produzida pela Netflix

”Pode beber depois da 
vacina?” é a pergunta 
mais feita no Google 


