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Além de milhões de mortes e infecções, a pandemia do novo coronavírus trouxe um cenário de crise econômica e sanitária, escassez de produtos 
e serviços, e imprevisibilidade sobre o futuro. A secretaria foi criada após a sanção de lei pelo governador Ronaldo Caiado. A nova pasta surgiu 
com a responsabilidade de abrandar os impactos negativos da crise e buscar alternativas para o incremento da renda e geração de empregos.

Pandemia: Caiado cria secretaria para 
reduzir impactos negativos da Covid-19
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Spotify retira mú-
sicas de Neil Young 
após cantor criti-
car antivacina  p7 p3

Anvisa aprova uso e comerciali-
zação de autoteste para covid-19
Foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a distribuição, 
comercialização, registro e utilização de autotestes para detectar a contaminação 
da Covid-19 no Brasil. A aprovação foi unanime entre a diretoria do órgão.

O Brasil se manteve em 2021 como o país que mais mata pessoas trans-
gêneras em todo o mundo, uma liderança mantida desde que o ranking 
começou a ser formulado em 2008. Só no último ano, foram 140 assas-
sinatos de travestis e transexuais mapeados pelo dossiê da Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais (Antra).

Brasil continua sendo 
líder mundial de assassi-
natos da população trans  p4
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A pandemia de co-
vid-19 trouxe impac-
tos para o atendimen-

to em relação às doenças 
tropicais negligenciadas que 
passaram a registrar aumen-
to da mortalidade, apesar da 
queda de internações.

Em 2020, a taxa de mor-
talidade para malária subiu 
82,55%, apesar da queda 
de 29,3% nas internações. 
Doenças como a leishma-
niose visceral e a leptospi-
rose também registraram 
aumento de mortalidade de 
32,64% e 38,98%, respecti-
vamente. O número de in-
ternações por essas doenças 
diminuiu no período, com 
quedas de 32,87% e 43,59%.

Já a dengue registrou au-
mento de 29,51% nas inter-
nações e de 14,26% na taxa 
de mortalidade. Os dados 
fazem parte de um estudo 
dos pesquisadores Nikolas 
Lisboa Coda Dias e Stefan 
Oliveira, da Universidade 
Federal de Uberlândia; e Ál-
varo A. Faccini-Martínez, da 
Universidade de Córdoba.

Eles compararam os da-
dos do Sistema de Informa-
ções Hospitalares do Sistema 
Único de Saúde (SIH/SUS) 
durante os primeiros oito 
meses de 2020 com os valo-
res médios do mesmo perío-
do dos anos de 2017 a 2019. 
Segundo os pesquisadores, 

a queda nas internações é 
consequência da pandemia 
e do medo das pessoas de 
procurarem assistência à 
saúde nesse período.

Na avaliação da Sociedade 
Brasileira de Medicina Tropi-
cal (SBMT), houve aumento 
do número de casos dessas 
enfermidades durante a pan-
demia. “Houve redução dos 
casos notificados e aumento 
da letalidade”, disse à Agên-
cia Brasil o presidente da en-
tidade, Júlio Croda. “Houve 
uma desassistência às pes-
soas que são acometidas por 

essas doenças e que, geral-
mente, são populações mais 
vulneráveis”, destacou.

RETROCESSO
Na avaliação de Júlio 

Croda, o Brasil retrocedeu 
de dez a 20 anos no com-
bate a essas doenças. Se-
gundo ele, será necessário 
reconstruir os serviços de 
saúde já que todos os pro-
gramas nacionais de con-
trole para essas doenças 
sofreram algum impacto. 
Ele acredita ainda que a 
curva de redução de inci-

dência que o país mantinha 
e de mortalidade associada a 
essas doenças tende a entrar 
em estabilidade até 2030.

“A gente perdeu uma 
década de combate a es-
sas doenças, principal-
mente por conta da pan-
demia, da desassistência, 
da falta de diagnóstico e 
de um tratamento preco-
ce”, avaliou o especialista.

Procurado pela Agência 
Brasil para comentar a afir-
mação de Croda, o Ministério 
da Saúde não respondeu até 
o fechamento da matéria.

TUBERCULOSE
O presidente da SBMT afir-

mou que, depois de 15 anos, 
houve registro de redução das 
notificações de tuberculose 
em todo o mundo e cresci-
mento do número de óbitos. 
“No Brasil, não foi diferente”. 
A tuberculose é a doença ne-
gligenciada responsável pelo 
maior número de mortes en-
tre as populações mais vulne-
ráveis, segundo Croda.

Relatório da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(Opas), divulgado em outu-
bro de 2021, relatou que os 

serviços de tuberculose es-
tão entre os interrompidos 
pela pandemia de covid-19 
em 2020. O impacto sobre 
essa doença foi particular-
mente grave e, em 2020, 1,5 
milhão de pessoas morreram.

A OMS estima que 4,1 
milhões de pessoas sofrem 
atualmente de tuberculose, 
mas não foram diagnosti-
cadas com a doença ou não 
notificaram oficialmente às 
autoridades nacionais. Em 
2019, o número de pesso-
as afetadas por tuberculose 
chegava a 2,9 milhões.

NEGLIGENCIADAS
Mais de 1,7 bilhão de pes-

soas em todo o planeta so-
frem com algum tipo de do-
ença tropical negligenciada.

De acordo com a OMS, 
elas somam um grupo diver-
sificado de doenças trans-
missíveis que prevalecem em 
condições tropicais e subtro-
picais em 149 países, matam 
milhões de seres humanos e 
custam bilhões de dólares às 
economias em desenvolvi-
mento a cada ano.

O Dia Mundial das Doenças 
Tropicais Negligenciadas, lem-
brado hoje (30), foi criado em 
2019, por uma resolução da 
Assembleia Mundial da Saú-
de. Este é o terceiro ano de 
celebração da data, em meio 
à pandemia da covid-19.

Reprodução

Doenças tropicais negligenciadas 
têm aumento em taxa de mortalidade

O Aeroporto de Goiânia 
recuperou boa parte da 
movimentação perdida em 
2020, por causa do início 
da pandemia e as medidas 
de restrição à circulação 
de pessoas. Em 2021, pou-
co mais de 2,1 milhões de 
pessoas embarcaram ou 
desembarcaram no termi-
nal, um aumento de 42% 
em relação ao ano ante-
rior, mas um volume ainda 
36,4% inferior ao registrado 
em 2019. A expectativa do 

setor de turismo, de este 
ano retornar aos patama-
res anteriores à pandemia, 
hoje é ameaçada pelos im-
pactos da variante ômicron 
e o grande número de can-
celamentos de voos.

De acordo com a Infrae-
ro, entre o dia 1º de janeiro 
e o fim da tarde da última 
quinta-feira, 49 voos que 
passariam pelo Aeroporto 
de Goiânia, entre chegadas 
e partidas, haviam sido can-
celados. Segundo as com-

panhias aéreas, entre os 
motivos está o alto índice 
de contaminação de suas 
tripulações por Covid-19 e 
casos de gripe. “Está uma 
bagunça. Estamos vivendo 
de cancelamentos e re-
marcações ultimamente. 
Chegamos a ficar de 3 a 4 
horas no telefone tentando 
remarcar voos de clientes. 
E a ligação ainda cai”, conta 
a proprietária da Girotour 
Viagens, Juliana Santos.

A nova variante da Covid 

e o aumento da transmissão 
de gripes acabaram frus-
trando as expectativas do 
setor de turismo de voltar a 
uma normalidade logo nos 
primeiros meses deste ano. 
A presidente da Associação 
Brasileira de Agências de 
Viagem em Goiás (Abav-
-GO), Eliene Meireles, lem-
bra que o setor viveu dias 
tensos nas semanas ante-
riores por conta do grande 
número de cancelamentos 
de voos. “Na semana pas-

sada, houve dias com até 
15 cancelamentos, porém, 
não tivemos problemas nos 
últimos dias e cenário está 
um pouco melhor agora”, 
ressalta.

Eliene diz que a expec-
tativa é retomar uma volta 
gradual aos patamares de 
2019 a partir do próximo 
mês de maio ou junho. 
“Como não teremos car-
naval, as férias de julho 
serão nossa primeira alta 
temporada do ano em 2022 

para reiniciarmos a volta à 
normalidade”, prevê. Mas 
ela lembra que o avanço 
da contaminação deixou 
Goiânia à beira de um novo 
fechamento das atividades 
econômicas no início deste 
ano e o setor teve muito 
trabalho para evitar o can-
celamento até de eventos 
corporativos pela Prefeitu-
ra. “Teremos muitos even-
tos este ano, que devem 
ajudar a movimentar mais 
o aeroporto”, acredita.

Cancelamento de voos em Goiânia afeta ritmo crescente de retomada
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Além de milhões de 
mortes e infecções, a 
pandemia do novo co-

ronavírus trouxe um cenário 
de crise econômica e sanitá-
ria, escassez de produtos e 
serviços, e imprevisibilidade 
sobre o futuro. Em 04 de agos-
to de 2020, foi criada a Secre-
taria de Estado da Retomada.

A secretaria foi criada 
após a sanção de lei pelo go-
vernador Ronaldo Caiado. A 
nova pasta surgiu com a res-
ponsabilidade de abrandar os 
impactos negativos da crise e 
buscar alternativas para o in-
cremento da renda e geração 
de empregos, com foco, prin-
cipalmente, na parcela da po-
pulação mais vulnerável.

“Nossa pauta é estarmos 
à frente dos problemas que 
já sabemos que vamos en-
frentar, que são o desempre-
go e a queda na capacidade 
de renda das pessoas. Este 
é o objetivo”, disse o gover-
nador. “A Retomada, hoje, é 
a secretaria que tem o foco 
mais importante do governo 
no sentido de que todas as 
outras guardarão uma políti-
ca de apoio e de sustentação 
aos goianos que foram, do 
ponto de vista econômico 
e social, atingidos pela Co-
vid-19”, reforçou.

CERVEJA
Em interação com a Se-

cretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Seapa), Gabinete 
de Políticas Sociai (GPS) e 
Agência Goiana de Assistên-
cia Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater), a Retomada teve 

como primeira ação, a pro-
moção de parcerias com 
cervejarias de renome como 
Ambev e Colombina para 
que a mandioca cultivada 
por pequenos produtores, 
principalmente do Nordeste 
goiano, fosse adquirida, ser-
vindo de matéria-prima para 
a criação de novas bebidas.

O pagamento é realizado 
imediatamente ao fim da 
colheita. Hoje, a tonelada da 
mandioca em Goiás tem o 
valor de R$ 920, considerado 
o segundo maior do Brasil, 
atrás apenas do Maranhão. 
Antes o destino final do tu-
bérculo plantado era incerto 
para os produtores, assim 
como a renda, uma vez que, 
por falta de compradores 
ativos, os produtos eram, às 

vezes, descartados.
EMPREGOS E CRÉDITOS
Até o ano de 2019, a mé-

dia mensal de oferta de va-
gas de emprego formal, no 
Estado, girava em torno de 
350 e mesmo assim, muitas 
não eram preenchidas, em 
razão da falta de qualificação 
profissional dos candidatos.

Com a implantação do pro-
grama Mais Empregos, o nú-
mero de vagas mensais dispo-
nibilizadas aumentou mais de 
1.100%, chegando à marca de 
4 mil oportunidades. Além dis-
so, o programa oferece cursos 
profissionalizantes a interessa-
dos em obter qualificação.

Já para micro e pequenos 
empreendedores, a gestão do 
governador Ronaldo Caiado 
colocou em prática o progra-

ma Mais Crédito. O público-
-alvo são empresas que, em 
governos anteriores, não re-
ceberam incentivos para se 
desenvolver e foram excluídas 
das linhas de financiamento.

Pelo programa, atual-
mente, empreendedores 
podem negociar dívidas de 
maneira extrajudicial e con-
seguir acesso ao crédito de 
forma facilitada, inclusive 
com opção de juro zero ou 
sem necessidade de aval.

TECNOLÓGICOS
Antigamente chamados 

de Institutos Tecnológicos do 
Estado de Goiás (Itegos), os 
atuais Colégios Tecnológicos 
do Estado de Goiás (Cotecs) 
eram geridos por várias Orga-
nizações Sociais (OSs) e esta-

vam sob responsabilidade de 
diferentes pastas que não se 
comunicavam entre si, assim 
como o gerenciamento de 
vagas de emprego, que não 
era centralizado. Dessa for-
ma, sem interação, os cursos 
disponibilizados, por vezes, 
não atendiam a demanda do 
mercado de trabalho.

A atual gestão mudou não 
só o nome das 17 unidades, 
mas os Cotecs são adminis-
trados pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG). A 
Secretaria de Estado da Re-
tomada conectou os colégios 
ao programa Mais Empregos, 
a fim de oferecer qualificação 
alinhada às oportunidades de 
trabalho, com análise das ne-
cessidades do mercado, para 
a oferta de cursos.

Empresas interessadas po-
dem solicitar, ainda, cursos per-
sonalizados junto aos Cotecs, 
com o incentivo de avaliar a 
contratação de todas as pesso-
as que receberem certificados. 
Para evitar a evasão e garantir 
a capacitação do, emprego 
e renda, o Governo de Goiás 
criou a Bolsa Qualificação.

O auxílio no valor de R$ 
250 é disponibilizado para 
estudantes de cursos profis-
sionalizantes nos Cotecs, em 
situação de vulnerabilidade 
social, integrantes do pro-
grama Goiás Social.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Em gestões passadas não 

houve interesse em formular 
ações e iniciativas voltadas, 
especificamente, para as coo-
perativas. Na atual gestão isso 
mudou, atualmente, o Gover-
no de Goiás tem promovido 
políticas públicas de incentivo 
ao cooperativismo, além da 
constituição e o fortalecimen-
to de cooperativas por meio 
de uma incubadora, a Incu-
baCoop, que auxilia grupos a 
formarem uma entidade.

Ainda é disponibilizado o 
benefício que oferece des-
conto de 80% no valor do 
arquivamento de atos cons-
titutivos de cooperativas na 
Junta Comercial do Estado 
de Goiás (Juceg). “Nossa di-
ferença é que governamos o 
Estado onde a gestão é feita 
com espírito público. Todos 
os homens e mulheres que 
compõem o governo têm 
dois órgãos que funcionam 
entrelaçados, muito fortes, no 
planejamento do Governo de 
Goiás: o cérebro e o coração”, 

Foi aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), a distribuição, 
comercialização, registro e 
utilização de autotestes para 
detectar a contaminação da 
Covid-19 no Brasil. A aprova-
ção foi unanime entre a dire-
toria do órgão, em reunião 
nesta sexta-feira (28/1).

Hoje foi a segunda reunião 
da agência para debater o as-
sunto sobre o uso dos produ-
tos. Na semana passada o ór-
gão adiou a decisão porque o 
Ministério da Saúde, que solici-
tou a autorização dos exames, 
não havia enviado dados sufi-
cientes para embasar o pedido.

Os diretores Cristiane 
Jourdan, Rômisson Rodri-
gues Mota e Alex Machado 
e Meiruze Freitas votaram a 
favor do uso dos produtos. 
Segundo a relatora do pro-
cesso, Cristiane Jourdan, há 
urgência na aprovação dos 
autotestes, devido ao “au-
mento exponencial de casos 
provocados pela variante 
Ômicron”. Também foi ressal-
tado por ela, que o Ministério 
da Saúde entregou informa-
ções suficientes para a apro-
vação do uso, registro e co-
mercialização dos produtos.

Agora, a agência deve publi-
car as resoluções no Diário Ofi-

cial da União (DOU). Segundo 
a Anvisa, a publicação ocorrerá 
“no menor tempo possível”, e 
as medidas entrarão em vigor 
conforme texto publicado.

Em seu voto, o diretor 
Rômison Rodrigues Mota 
disse que “o autoteste tem 
excelente aplicabilidade no 
contexto pandêmico, visto 
que permite o isolamento 
precoce de casos positivos 
e a quebra de cadeia de 
transmissão da covid-19”.

PREÇOS
Todos os diretores mostra-

ram preocupação com o pre-
ço do autoteste, destacando 

que, para serem acessíveis 
ao maior número possível de 
pessoas, os preços dos pro-
dutos devem ser menores do 
que os praticados atualmente, 
tendo em vista que dispensam 
o fornecimento do serviço de 
coleta do material biológico.

“Não há competência 
legal da Anvisa para esta-
belecer preços máximos. 
Contudo, entendo que é fun-
damental que os órgãos de 
proteção e defesa do consu-
midor continuem a realizar 
ações para coibir práticas 
de mercado que podem ser 
consideradas abusivas”, dis-
se Rômison Rodrigues Mota.

Reprodução

Anvisa aprova uso e comercialização de autoteste para covid-19

Pandemia: Caiado cria secretaria para 
reduzir impactos negativos da Covid-19
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O Brasil se manteve 
em 2021 como o 
país que mais mata 

pessoas transgêneras em 
todo o mundo, uma lide-
rança mantida desde que 
o ranking começou a ser 
formulado em 2008. Só no 
último ano, foram 140 assas-
sinatos de travestis e transe-
xuais mapeados pelo dossiê 
da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (An-
tra), divulgado nesta sexta-
-feira, 28, véspera do Dia 
do Orgulho Trans. Mas esse 
total esbarra em subnotifica-
ção dos casos, falta de uma 
coordenação a nível federal 
do levantamento e desres-
peito à identidade de gênero 
das vítimas, suscetíveis a so-
frerem uma “segunda mor-
te” nos registros de óbito.

Apesar de os 140 homi-
cídios localizados pela Antra 
representarem queda em rela-
ção ao ano anterior, ainda es-
tão acima da média total des-
de 2008, segundo a qual 123,8 
travestis e transexuais são 
mortas anualmente no Brasil.

A maioria das vítimas 
segue o mesmo padrão de 
anos anteriores: é preta 
(81%), de identidade femi-
nina (96%), foi atacada em 
espaços públicos (77,5%) e 
tem até 35 anos (81%), ex-
pectativa de vida média des-
sa população no País. “De 
forma alguma a violência 
transfóbica diminuiu. Ainda 
está acima da média, que 

já é um índice altíssimo em 
comparação com outros pa-
íses do ranking mundial”, diz 
Bruna Benevides, articulado-
ra política da Antra e autora 
do dossiê.

ADOLESCENTE MORTA
No ano passado, o Brasil 

assumiu também a lideran-
ça mundial de idade míni-
ma para esses assassinatos, 
após a adolescente Keron 
Ravache, de 13 anos, ter 
sido morta a socos, pauladas 
e facadas em Camocim, no 
interior do Ceará. Ela é a ví-

tima mais jovem da transfo-
bia que se tem registro não 
só por aqui, mas entre os 31 
outros países com casos re-
latados pela ONG Transgen-
der Europe (TGEU).

Para se ter uma ideia da 
disparidade, os segundo e 
terceiro lugares do ranking 
da TGEU pertencem ao Méxi-
co e aos Estados Unidos, que 
somaram 65 e 53 vítimas da 
transfobia respectivamente 
em 2021 - menos da metade 
do Brasil. “Esse perfil assusta 
quando observamos a idade 
das vítimas. Exatamente por 

uma política de segurança 
pública que não leva em con-
sideração fatores sociais ou 
ações de prevenção”, aponta 
Bruna. “Além disso, as jovens 
trans estão sendo cada vez 
mais cedo expulsas de casa, 
da escola e do mercado for-
mal de trabalho.”

Esse desamparo social 
reflete em outro traço mar-
cante no perfil das vítimas 
de transfobia no Brasil em 
2021: a maioria, 78%, vive da 
prostituição. A Antra estima 
que ao menos 90% da po-
pulação trans feminina está 

nessa situação, grande parte 
delas de forma compulsória, 
ou seja, sobrevive assim por 
não conseguir emprego.

Questionado sobre ações 
para reduzir a violência sobre 
essa população, o Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos informou 
os canais de denúncia do 
Disque 100, para violações 
gerais de direitos humanos, 
e do Disque 180, de vio-
lência contra a mulher. “Há 
uma ausência de ações para 
enfrentar a transfobia. Não 
tem sido tomada nenhuma 

iniciativa”, diz Bruna. “Assim, 
percebemos que essa vio-
lência não é reconhecida, e o 
governo vira as costas para a 
nossa população.”

SUPERAÇÃO
A modelo capixaba Alice 

Felis por pouco não se tor-
nou mais uma estatística da 
transfobia no fim de 2020, 
ano em que o País registrou 
175 homicídios dessa popu-
lação. Ela foi espancada e 
esfaqueada em seu próprio 
apartamento, em Copacaba-
na, no Rio, após o homem 
com quem saía descobrir que 
ela guardava dinheiro no lo-
cal. “Ele surtou e me agrediu 
para poder roubar ou algo as-
sim, não sei o que se passou 
na cabeça dele”, lembra.

Alice precisou de uma sé-
rie de cirurgias plásticas para 
reconstruir o maxilar e o na-
riz quebrados. O agressor foi 
condenado a 9 anos em re-
gime fechado, mas ela conta 
que continuou recebendo 
ameaças de morte e deci-
diu abandonar o Rio. Hoje, 
vive em São Paulo. Com o 
ensino médio completo, 
Alice se formou em esté-
tica e trabalhou anos em 
um salão de beleza até ser 
demitida quando começou 
sua transição de gênero, há 
pouco menos de três anos. 
Apesar da experiência, não 
conseguiu mais emprego 
na área e também se viu 
obrigada a se prostituir.

Divulgação

Brasil continua sendo líder mundial 
de assassinatos da população trans

Prever e oferecer além do 
solicitado. O mercado pede 
cada vez mais profissionais 
com essas habilidades na área 
de vendas. Entregar o produto 
ou serviço já não basta em 
um cenário marcado pela 
competitividade e concor-
rência.  Pôr o cliente como 
centro é necessário para o 
sucesso dos negócios, o que 
pede reinvenção em toda a 
experiência do consumidor.

A venda consultiva surge 
como uma estratégia para 
identificar demandas, inte-
resses, objeções e questio-
namentos do cliente a fim de 
disponibilizar as respostas 
e soluções. É uma técnica 
considerada como uma con-
sultoria que pode gerar mais 
venda e mais fidelização ao 
reduzir os transtornos e in-
certezas entre todo o inte-

resse do consumidor até o 
pós-venda.

“Na venda tradicional, o 
vendedor empurra o produ-
to e pronto. Na abordagem 
consultiva, o vendedor é um 
solucionador de problemas 
do cliente. Ele entende o que 
o cliente quer, precisa e tem 
de impacto com a venda”, ex-
plica Tatiana Vidal, fundadora 
e gestora da GoAhead Con-
sultoria, uma empresa espe-
cializada na área de educação 
corporativa com foco no de-
senvolvimento de habilidades 
comerciais no mercado B2B.

Um exemplo clássico de 
venda consultiva se baseia 
na venda de aparelhos ele-
trônicos como um notebook. 
Já reparou o quanto é assus-
tador ou desgastante chegar 
em uma loja, olhar todos 
os itens em exposição e se 

sentir perdido por não saber 
exatamente qual escolher?

Na perspectiva comum, 
um funcionário abordaria 
você e simplesmente o ofe-
recia um computador caro. 
Na proposta moderna, o 
vendedor perguntaria qual 
seria a finalidade do apare-
lho, quais funções seriam 
mais importantes e mostra-
ria quais laptops seriam mais 
indicados, conforme a sua 
necessidade, o que indepen-
de do preço do produto.

Foi assim com a aposen-
tada Roberta Martins, de 
75 anos. Ela procurava um 
celular para instalar apli-
cativos de mensagem e de 
rede social. Ao chegar na 
loja, o vendedor um smar-
tphone recém-lançado. 
Caro para o orçamento en-
xuto, a mulher voltou para 

casa sem nada em mãos. 
Em casa, a aposentada con-
versou com a neta.

No dia seguinte, elas fo-
ram juntas à mesma loja 
onde outro vendedor fez 
a abordagem. “Logo que a 
gente chegou, eu falei que 
queria o celular para conver-
sar com minha família pela 
internet. Mostrei o celular 
que o rapaz tinha me mostra-
do. Ela disse que era um apa-
relho bom, mas para o que 
eu precisa um mais simples e 
mais barato serviria. Comprei 
e saí feliz da loja”, lembra.

A principal diferença da 
venda tradicional para a 
venda moderna está nas 
perguntas, ou mais, especi-
ficamente, na qualidade das 
perguntas. Direcionadas para 
a superação dos obstáculos 
do comprador até o resulta-

do, as respostas passam a ser 
um recurso de comunicação 
do valor da empresa. Por isso, 
capacidade de escuta ocupa 
o topo das habilidades neces-
sárias nesse processo.

Inclusive, segundo a Or-
ganização das Nações Uni-
das (ONU), as habilidades do 
profissional do futuro estão 
todas ligadas à humanização 
das ações, atividades ou ne-
gócios devido à tecnologiza-
ção e mecanização da vida 
cotidiana. 

ESTRATÉGIA
Segundo Tatiana, uma 

pesquisa divulgada pela Rain 
Group revela que há uma 
diferença significativa entre 
os vendedores que são os 
primeiros em performance 
para os segundos colocados. 
Entre os fatores que os dis-

tanciam estão a habilidade 
de se conectar com os com-
pradores, o convencimento 
dos clientes e uma atitude 
colaborativa ao seu negócio.

“No mercado B2B, a es-
tratégia de vendas vai além 
do relacionamento criado 
ao longo de anos. É necessá-
rio entender do negócio do 
cliente para propor soluções, 
muitas vezes, ainda não per-
cebidas. É isso que inicia 
com qualidade a prospecção 
comercial, fortalece os vín-
culos e fideliza o cliente”, diz.

Ela afirma que a venda 
consultiva é útil por diversos 
motivos. Entre eles estão ge-
rar valor a relacionamentos e 
encurtar o caminho com ne-
gociações focadas e mais efe-
tivas em um cenário com mui-
tas opções de oferta e acesso 
facilitado à informação.

A procura do sucesso? Venda estratégica ajuda negócios e clientes



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
-------------------------------
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 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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

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

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
auF: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 
: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
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RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
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
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RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Cate ,sala,cozinha e área 
de serviços R$220 Mil 
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, co-
ziTodo 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. 
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063

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 
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 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza qualquer oferta 
do mercado! 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
-------------------------------
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 
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
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Seguindo as exigências 
de Neil Young de que sua 
música seja removida do 
Spotify em protesto à dis-
seminação de informações 
sobre covid-19 no podcast 
do comediante Joe Rogan, o 
serviço de streaming retirará 
sua música, como informou 
Young em uma carta em 
seu site nesta quarta, 26 de 
janeiro. O Spotify também 
confirmou a notícia com um 
próprio comunicado.

Young postou uma carta 
excluída em seu site na se-
gunda, 24 de janeiro, ende-
reçada à sua administração 
e gravadora exigindo que 
sua música fosse removida 
do Spotify, observando que 
a empresa pode ter “Rogan 

or Young. Não os dois.”
O Wall Street Journal no-

ticiou pela primeira vez que 
o Spotify derrubará o catá-
logo de Young. Embora sua 
música ainda esteja na pla-
taforma no momento da pu-
blicação deste texto, prova-
velmente sairá do streaming 
dentro de algumas horas.

Na nova carta de Young, 
o músico critica o Spotify 
como “uma força muito 
prejudicial por meio da 
desinformação pública e 
mentiras sobre o Covid.” 
Agradeceu à sua gravadora 
Warner Records por apoiá-
-lo em sua decisão e obser-
vou que a maior parte de 
sua receita de streaming 
vem do Spotify.

Acelino ‘Popó’ Freitas 
e Whindersson Nu-
nes protagonizaram 

um encontro digno de ser a 
luta principal. No ‘Fight Mu-
sic Show’, evento realizado 
neste domingo (30), em Bal-
neário Camboriú, a lenda do 
boxe e o youtuber mediram 
forças no ringue e, apesar 
do respeito entre as partes, 
atuaram para valer. Como 
se tratava de um embate de 
caráter de exibição, o duelo 
terminou empatado para a 
alegria dos competidores.

No primeiro round, ‘Popó’, 
mesmo com a idade avança-
da, esbanjou técnica. O vete-
rano apresentou seu arsenal 
de golpes e lançou jabs, dire-
tos e ganchos. Whindersson 
se movimentava, mas não 
estava à vontade no duelo. A 
lenda da nobre arte mostrou 
controle total no ringue, en-
quanto a estrela da internet 
respeitou o oponente.

No segundo assalto, ‘Popó’ 
aplicou combinações na ca-
beça e na linha de cintura do 
adversário. Whindersson ten-
tou ser mais agressivo, po-
rém mais se defendeu do que 
tocou na lenda do boxe. Con-
fortável no duelo, o veterano 
distribuiu jabs e balançou o 

comediante com um cruzado. 
Na terceira parcial, Whinders-
son atacou, mas logo tomou a 
responda do veterano. ‘Popó’ 
circulou o ringue e aplicou 
bons cruzados na linha de 
cintura do youtuber.

No sexto assalto, Whin-
dersson ignorou a quantidade 
de golpes que recebeu e par-
tiu para o ataque. Contudo, 
‘Popó’ puniu o oponente por 
ser agressivo e acertou o quei-
xo do youtuber com um direto, 

quase o nocauteando. O árbi-
tro iniciou a contagem, porém 
o comediante se recuperou 
e seguiu no duelo. No sétimo 
round, os lutadores distribuí-
ram socos na linha de cintura, 
mas era ‘Popó’ quem levava 
a melhor na troca de gol-
pes, Na base dos jabs e dos 
cruzados, a lenda dos rin-
gues castigou um adversário 
cansado, mas aguerrido.

No oitavo e último round, 
‘Popó’ e Whindersson se 

cumprimentaram, mas não 
aliviaram na quantidade de 
golpes. O veterano ignorou 
a idade avançada, desferiu 
ataques rápidos e mostrou 
que a resistência e os refle-
xos estão em dia. No final, 
os juízes laterais ignoraram 
a superioridade do veterano 
e definiram o resultado da 
luta como empate. Luta en-
tre Whindersson e Popó foi 
realizada nesta madrugada 
em Balneário Camboriú (SC)

Popó domina Whindersson, 
mas luta termina empatada

Spotify retira músicas 
de Neil Young após can-
tor criticar antivacina
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