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Cerca de duas semanas após seu início no Estado de Goiás, a vacinação pediátrica atingiu nesta terça-feira (1º/2) apenas 3,1% 
das crianças aptas a serem imunizadas. Vigilância em Saúde, o número de imunizados que têm entre 5 e 11 anos é de 22.945. Apesar de 

alertar sobre o medo dos pais em relação à vacina, a SES-GO também acredita em subnotificação dos dados sobre imunização. p3
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Na primeira sessão do 
ano da Câmara Mu-
nicipal de Goiânia o 

clima esquentou e vereado-
res precisaram ser contidos 
em discussão. Na manhã de 
hoje (01), os vereadores Ro-
nilson Reis (Podemos) e Pas-
tor Wilson (PMB) discutiram 
depois que Ronilson disse a 
Wilson que ele era a “fofo-
queira da Câmara”, fazendo 
menção de que o parlamen-
tar é o “leva e traz” das in-
formações do Paço Munici-
pal. Durante a fala exaltada, 
Ronilson pede a “cabeça” 
do secretário municipal de 
Governo, Arthur Bernardes.

Durante a fala em tribu-
na, Ronilson apresentou um 
projeto de lei que revoga o 
Decreto Legislativo 42/2021, 
que concede o Título de Ci-
dadania ao secretário de 
Governo de Goiânia, Arthur 
Bernardes. O parlamentar 
ainda pediu a exoneração 
imediata de Arthur, do secre-
tário Municipal de Finanças, 
Geraldo Lourenço e do se-
cretário executivo de Finan-
ças, Lucas Morais.

Sob a pressão negativa 
da população em relação ao 
aumento do novo Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e a possível “culpa” 

que os vereadores estão co-
locando nos secretários mu-
nicipais, Ronilson justifica a 
revogação do titulo a Arthur 
“Ele não é digno desta honra-
ria, que é reservada somente 
às personalidades públicas 
que colaboram com Goiânia. 
Ele, de forma abusiva e imo-
ral, provocou o aumento do 
IPTU, ferindo a capacidade 
contributiva do cidadão goia-
niense”, afirma. O parlamen-
tar ainda acrescenta, “Ele ar-
ticulou nos bastidores para a 
aprovação abusiva do IPTU”.

Já em relação ao afasta-
mento do cargo, Ronilson diz 
que o secretário de Governo 
não tem respeito pela Câmara 
Municipal “Não é de hoje que 
ele demonstra tal comporta-
mento, nem mesmo, respeito 
pelo cidadão goianiense. Fi-
cou insustentável a presença 
do secretário Arthur e dos 
titulares da secretaria de Fi-
nanças. Não apenas os vere-
adores, mas o povo também 
não quer a presença deles no 
governo. E esse vereador aqui 
não tem medo de secretário 

não”, frisa Ronilson.
Questionado pelo Diário 

do Estado, Ronilson explicou 
que após o discurso, ele foi 
até o colega de parlamento, 
Pastor Wilson (PMB) e o pro-
vocou “Agora o senhor vai lá 
e leva a notícia para ele (Ar-
thur Bernardes), que eu que-
ro a ‘cabeça dele’ (exone-
ração) já que gosta de levar 
fofoca”, no entanto, Wilson 
negou que seja o porta-voz 
da “fofoca” e disse que não 
consegue contato com Ar-
thur há cinco meses.

A discussão entre os dois 
estourou depois desse mo-
mento. O vereador Pastor 
Wilson exigiu respeito por 
parte do Ronilson e a discus-
são precisou ser apartada 
pelos outros parlamentares. 
O presidente da Casa, Romá-
rio Policarpo (Patriota) en-
cerrou a sessão no momento 
em que Ronilson estava, aos 
berros, dizendo que o Pastor 
Wilson é a “fofoqueira da 
Câmara”. Depois, todos os 
vereadores foram levados 
para fora do plenário.

Reprodução

Em parceria com a Se-
cretaria da Retomada, Go-
verno de Goiás promove, 
nesta quarta-feira (02/2), 
na Vila Cultural Cora Co-
ralina, primeiro Feirão de 
Empregos direcionado 
para a comunidade LGB-
TQIA+. O evento promete a 
oportunidade de trabalhos 
e serviços oferecidos por 
seus aliados na iniciativa, 
e ocorrerá das 08h às 17h.

A ação foi organizada 
em parceria com o concur-
so TransMISSion, e conta 
com o apoio das secreta-
rias de Estado de Saúde 
(SES), de Desenvolvimento 
Social (Seds) e de Cultura 
(Secult Goiás), com servi-
ços gratuitos ao público.

As vagas ofertadas são 
de ampla concorrência, 
com mais de 1.500 opor-
tunidades. Em uma ação 
afirmativa, a finalidade do 
evento é inserir e recolo-
car a população LGBTQIA+ 
no mercado de trabalho.

Além de oportunida-
des de trabalho, a Reto-
mada também oferece 
auxílio com a confecção 
de currículos, além de ins-
crições para cursos profis-
sionalizantes, via Colégio 
Tecnológico (Cotec), com 
turmas presenciais e on-
-line. São 18 opções de 
cursos de 40 horas cada. O 
objetivo é capacitar estes 
profissionais para as vagas 
de emprego disponíveis, 
proporcionando melhores 
condições de entrada no 
mercado de trabalho.

Servidores da SES orien-
tarão interessados quanto 
ao processo transexualiza-
dor, realizado nos laborató-
rios TX do Estado de Goiás. 
Já a Seds oferecerá enca-
minhamento e isenção de 
taxas para retificação de 
nome e gênero no registro 
civil, além de orientação 
sobre denúncias.

Há mais de 15 dias a 
pequena Manuela Castro 
de Deus, de cinco meses, 
aguarda uma cirurgia de 
urgência para corrigir uma 
má-formação no coração. 
Entretanto, o procedimen-
to é realizado apenas em 
São Paulo (SP) e Curitiba 
(PR). A criança espera des-
de o dia 26 de janeiro o 
recurso do Instituto de As-
sistência dos Servidores Pú-
blicos do Estado de Goiás 
(Ipasgo), que por meio de 
uma liminar concedida pela 
justiça, deve arcar com os 

procedimentos cirúrgicos 
da menina fora do estado.

Ao Diário do Estado, o 
servidor público e pai da 
bebê, Heitor Rodrigues de 
Deus, explicou que a or-
dem de cumprimento ime-
diato foi assinada no último 
dia 26 de janeiro. Porém, o 
plano não cumpriu a medi-
da e já havia rejeitado um 
pedido  administrativo no 
último dia 21. Agora, com 
um quadro cada vez mais 
grave, a criança precisa 
tomar três remédios para 
regular a pressão e a res-
piração, além de ter que se 
alimentar por sonda.

QUADRO DE SAÚDE
Manuela possuí três 

problemas cardíacos pro-
vocados pela má-formação 
e o procedimento é a única 
forma de corrigi-los, segun-
do Heitor. Ele diz ainda que 
a operação não pode ser 
realizada no estado, por-
que exige uma estrutura 
hospitalar só encontrada 
em unidades de saúde de 
Curitiba ou São Paulo (SP).

“Ela é portadora de uma 
cardiopatia congênita cha-
mada de Defeito do Septo 
Atrioventricular Total. Ou 
seja, o coração dela tem 
uma Comunicação Intera-

trial (CIA), que é um bura-
quinho entre o átrio direito 
e o átrio esquerdo. Há tam-
bém uma Comunicação 
Interventricular (CIV), que 
também é um buraquinho 
entre o ventrículo direito e 
o ventrículo esquerdo”.

INDIGNAÇÃO
Para o servidor público, 

a cirurgia  de Manuela ain-
da não foi realizada por fal-
ta de interesse do Ipasgo 
em ajudar a criança. Ele diz 
que o plano solicitou ape-
nas dois orçamentos em 
hospitais públicos de São 
Paulo, que não realizam o 

procedimento particular. 

NOTA IPASGO
“No último dia 21 de ja-

neiro, o Ipasgo se reuniu 
com os pais da beneficiária 
MCD, dando sequência às 
tratativas para viabilizar a 
cirurgia por meio da rede 
credenciada, o que não 
foi aceito pela família na 
ocasião. Durante a reunião, 
o instituto esclareceu que, 
desde o dia 17 de janeiro, 
tem feito contato com as uni-
dades de interesse dos pais 
para realização do procedi-
mento, no entanto, os hos-
pitais não deram retorno.

PEDRO MOURA

Vereador pede a “cabeça de secretário” Vereador pede a “cabeça de secretário” 
e precisa ter briga separada, em Goiâniae precisa ter briga separada, em Goiânia

Bebê aguarda Ipasgo para realizar cirurgia de urgência Bebê aguarda Ipasgo para realizar cirurgia de urgência 
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Cerca de duas semanas 
após seu início no Es-
tado de Goiás, a vaci-

nação pediátrica atingiu nesta 
terça-feira (1º/2) apenas 3,1% 
das crianças aptas a serem 
imunizadas. De acordo com 
a Superintendência Estadual 
de Vigilância em Saúde, o nú-
mero de imunizados que têm 
entre 5 e 11 anos é de 22.945.

Apesar de alertar sobre o 
medo dos pais em relação à 
vacina, a Secretaria de Estado 
da Saúde de Goiás (SES-GO) 
também acredita em sub-
notificação dos dados sobre 
imunização. De acordo com a 
pasta estadual, os municípios 
apresentam dificuldades em 
registrar os dados em tempo 
oportuno no sistema oficial.

As falsas informações 
sobre a vacinação infantil 
foram largamente divulga-
das ao longo da pandemia, 
principalmente nas redes 
sociais. Desde antes mesmo 
das vacinas pediátricas serem 
aprovadas para uso no País, 
já circulavam vídeos que re-
lacionavam supostas mortes 
de crianças à imunização con-
tra a covid-19. No entanto, a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), que faz 

a aprovação das vacinas em 
uso, garantiu a segurança dos 
imunizantes.

A própria Secretaria de Es-
tado da Saúde entende que 
as notícias falsas são “um 
fator que contribui” para a 
baixa adesão à vacinação de 
crianças em Goiás. Segun-
do o Ministério da Saúde, 
nenhuma criança ou ado-
lescente morreu no País em 
decorrência de complicações 
causadas por qualquer vaci-
na contra a covid-19.

O número de internações 

de crianças em consequência 
da doença, no entanto, tem 
avançado. Conforme dados 
da SES-GO, as enfermarias pe-
diátricas para covid-19 estão 
lotadas na rede estadual de 
saúde; e as unidades de tera-
pia intensiva (UTIs) pediátri-
cas para tratar a doença estão 
com 88% de ocupação.

DOSES
Até o momento, Goiás 

dispõe de mais de 152,8 mil 
doses pediátricas da Pfizer e 
outras mais de 350 mil doses 

da CoronaVac. Ao todo, são 
mais de 500 mil doses dispo-
níveis para dar continuidade 
à vacinação de crianças con-
tra a covid-19. Mesmo assim, 
menos de 5% dessas vacinas 
foram aplicadas.

Entre os goianos, cerca de 
726 mil crianças, entre 5 e 11 
anos, estão aptas para serem 
vacinadas contra a covid-19. 
Desde o início da pandemia 
em Goiás, 42 pessoas com 
menos de 10 anos morreram 
devido às complicações cau-
sadas pelo novo coronavírus. 

O mês de fevereiro, de acor-
do com a previsão da meteoro-
logia, ainda terá a influência do 
fenômeno La Niña, que vem 
promovendo grande irregu-
laridade nas chuvas por todo 
Brasil. Em Goiás, a tendência 
é de chuvas irregulares, que 
podem vir fortes, de curta du-
ração e com volumes elevados.

Nesta quarta-feira (2), a 

zona de convergência do 
atlântico sul perde intensi-
dade, mas, o espalhamento 
de nebulosidade sobre Goi-
ás combinado com o calor 
irá favorecer a formação de 
áreas de instabilidade em vá-
rias regiões do estado. Com 
isso, a previsão é de  panca-
das de chuvas isoladas, que 
podem vir acompanhadas 

de rajadas de vento e raios.
Na capital, a quarta (2) terá 

variação de nebulosidade, sol 
e possibilidade de pancadas 
de chuvas isoladas. A tempe-
ratura máxima pode chegar a 
29 graus, e a umidade relativa 
do ar varia de 45% a 90%.

Na Região Norte do esta-
do, temperatura mínima de 
21 graus e máxima de 32. Para 

a Região Oeste, a previsão é 
de temperatura variando en-
tre 20 e 32 graus. Na Região 
Leste, a mínima será de 17 
e máxima de 30 graus. Já as 
Regiões Sul e Sudoeste po-
dem ter temperatura máxima 
de 29 graus. A previsão é do 
Centro de Informações Mete-
orológicas e Hidrológicas do 
Estado de Goiás.

Reprodução

Apenas 3,1% das crianças de 5 a Apenas 3,1% das crianças de 5 a 
11 anos foram vacinadas em Goiás11 anos foram vacinadas em Goiás

INOCENTE
O vereador Sargento No-
vandir (sem partido) sur-
preendeu a todos os pre-
sentes ao subir na tribuna, 
ao som de música circense, 
vestido de palhaço e fa-
zendo malabarismos. Ele 
pediu “perdão” por ter vo-
tado a favor da aprovação 
do CTM e atacou o secre-
tário de Finanças, Geraldo 
Lourenço.  “Fui enganado, 
me sinto um palhaço, da 
mesma forma que toda 
população goianiense está 
se sentindo nesse momen-
to”, disse. Ele assume ter 
votado o projeto às pres-
sas e afirma que isso não 
vai acontecer novamente 
“Nunca mais voto nessa 
Câmara Municipal de Goiâ-
nia em projeto com caráter 
de urgência. Essa roupa de 
palhaço irei tirar ela agora, 
e nunca mais irei vestir, não 
admito que seja feito nova-
mente de palhaço”, pontua.
O vereador ainda se diz 
“traído” pelo Paço Muni-
cipal e pediu que o CTM 
pudesse ser revogado. Em 
justificativa, ele coloca o 
ônus da situação em sua 
assessoria jurídica “Foi um 
equívoco da minha asses-
soria jurídica, assessoria 
essa que se eu não rever-
ter esse projeto de lei, será 
exonerada. Ficou por res-
ponsabilidade deles es-
tudarem o projeto para 
ver se não tinha arma-
dilhas e nenhuma pega-
dinha. Me foi informado 
que não tinha”, diz. 

IMPEACHMENT
A vereadora Gabriela Ro-
dart (DC) apresentou um 
pedido de impeachment 
ao prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos) que será 
protocolado amanhã (02). 
Segundo a parlamentar, o 
pedido é a forma que ela 
encontrou de não isentar 
Cruz da culpa pelo seu 
secretariado, em espe-
cial o de Governo, Arthur 
Bernardes, e conseguir a 
revogação do CTM, que só 
pode acontecer por inicia-
tiva do poder Executivo. A 
vereadora ainda questio-
nou a demora na disponi-
bilização do simulador de 
IPTU “Essa ferramenta só 
foi fornecida 4 meses após 
sancionado o CTM, fazen-
do com que os vereadores 
ficassem em um comple-
to ostracismo ao que se 
refere à compreensão do 
novo IPTU”, afirmou.

PRECISOU ACUDIR
Com apenas 1h30 de 
sessão, o presidente da 
Câmara de Goiânia, Ro-
mário Policarpo (Patrio-
ta) precisou encerrar às 
pressas a reunião, pois 
os vereadores Ronilson 
Reis (Podemos) e Pastor 
Wilson (PMB) começaram 
uma briga em plenário. 
O motivo? Ronilson havia 
acabado seu discurso e 
apresentou um decreto 
para exonerar os secretá-
rios de Governo, Arthur 
Bernardes, e de Finanças, 
Geraldo Lourenço.

11ªª sessão da Câmara de Goiânia  sessão da Câmara de Goiânia 
tem vereador vestido de palhaço tem vereador vestido de palhaço 
e até pedido de impeachmente até pedido de impeachment

Meteorologia prevê fevereiro de chuvas no EstadoMeteorologia prevê fevereiro de chuvas no Estado

YSABELLA 
PORTELA
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Dois meses depois dos 
primeiros diagnósti-
cos de Ômicron no 

Brasil, surgem os primeiros 
estados com sinais de arre-
fecimento de casos de Co-
vid-19. No Rio de Janeiro e no 
Amazonas, as infecções por 
coronavírus começam a cair, 
enquanto Acre, Goiás e Rio 
Grande do Sul mostram certa 
estabilidade, com altas inferio-
res a 15% — parâmetro usado 
em estatísticas internacionais 
para dimensionar o espalha-
mento de doenças. Em 22 
unidades da federação, po-
rém, houve alta nos registros 
da última semana em compa-
ração com a anterior.

A queda nos casos de Co-
vid começou a ocorrer na 
semana passada. A mudança 
no percurso das curvas do 
Rio e Amazonas aponta para 
o que se tem visto no mundo: 
o ápice da Ômicron tem du-
ração curta, de aproximada-
mente dois meses. Depois do 
pico, os casos vão diminuindo 
gradativamente. Os dois esta-

dos são portas de entrada de 
turistas no Brasil, o que pode 
explicar a disseminação do ví-
rus nessas regiões.

“Nós tivemos momentos 
diferentes da entrada da 
Ômicron nos estados. Prova-

velmente, no Rio e no Ama-
zonas ela entrou primeiro, 
chegou ao pico e já está na 
descida. Em outros lugares, 
não — afirma Ethel Maciel, 
professora da Universidade 
Federal do Espírito Santo 

(Ufes), com pós-doutorado 
em epidemiologia pela Uni-
versidade Johns Hopkins.

A epidemiologista res-
salta, no entanto, que ainda 
não é hora de baixar a guar-
da. Como os estados estão 

em momentos diferentes, o 
país precisa seguir em alerta. 
O pico no Brasil deve aconte-
cer por volta da segunda se-
mana de fevereiro.

Os especialistas classifi-
cam a Ômicron como um ver-
dadeiro tsunami, provocando 
uma explosão de casos. Esse 
movimento foi observado na 
cidade do Rio de Janeiro, mas 
atualmente tanto o estado 
quanto a capital fluminense 
experimentam recuos. No 
município, houve uma redu-
ção de 30% nos registros da 
doença na comparação entre 
as duas últimas semanas. Já a 
curva estadual baixou 13,6%.

ALTA DE CASOS
Na contramão, há oito 

estados brasileiros que es-
tão na crista do tsunami, 
com um aumento superior 
a 100% na comparação en-
tre duas últimas semanas. 
A maioria deles fica no Nor-
deste: Maranhão (100,8%), 
Rio Grande do Norte (107%), 
Pernambuco (113,1%), Ser-

gipe (140%) e Piauí (140,1%). 
Há ainda Mato Grosso do Sul 
(108,5%) no Centro-Oeste, e 
o Amapá (116,7%) e o Pará 
(108,3%), no Norte.

De acordo com a última 
atualização da taxa de trans-
missão (Rt) do coronavírus 
no país, divulgada ontem 
pelo Imperial College de 
Londres, o indicador está 
em queda, embora ainda 
acima do patamar aceitável. 
O índice está em 1,69, abai-
xo do 1,78 da semana ante-
rior. Mas ainda indica que 
cada cem pessoas infectadas 
transmitem a outras 169.

Como a maior parte dos es-
tados ainda está com a curva 
epidemiológica aumentando, 
o pico da variante ainda está 
por vir. E, apesar de a Ômi-
cron provocar sintomas mais 
leves, os leitos das enferma-
rias e UTIs têm apresentado 
alta na ocupação. Para evitar 
o adoecimento grave e a ne-
cessidade de hospitalização, 
é importante que a população 
siga se vacinando.

Divulgação

Morto na noite do dia 
24 de janeiro, próximo a 
um quiosque na Barra da 
Tijuca, Zona Oeste do Rio, o 
congolês Moïse Mugenyi Ka-
bagambe, de 24 anos, teve 
os pés e mãos amarrados 
com um fio depois de sofrer 
agressões durante 15 minu-
tos. O rapaz foi encontrado 
já sem vida no chão pela 
polícia, ainda preso, em um 

ponto próximo ao estabe-
lecimento. Moïse prestava 
serviço no local servindo 
mesas e, segundo parentes, 
teria ido ao local para co-
brar pagamentos atrasados 
e acabou sendo assassinado.

O proprietário do quios-
que Tropicália, situado no 
posto 8 da Praia da Barra, foi 
intimida pela Polícia Civil. A 
expectativa é que ele preste 
depoimento ainda nesta ter-
ça-feira (01) na Delegacia de 

Homicídios do Rio, responsá-
vel pelo inquérito. Segundo 
investigadores, o comercian-
te cedeu as imagens das câ-
meras de segurança do esta-
belecimento para análise.

O vídeo mostra pelo me-
nos cinco pessoas partici-
pando das agressões contra 
o rapaz. Até o momento, 
nenhum dos suspeitos foi 
identificado. Familiares e 
frequentadores do local já 
foram ouvidos pela polícia.

GOLPES DE MADEIRA
O autônomo Yannick Ilu-

anga Kamanda, de 33 anos, 
é primo de Moïse e diz ter 
visto as imagens. De acordo 
com ele, o congolês foi atin-
gido por socos, chutes e gol-
pes de pedaços de madeira. 
O espancamento, que duro 
cerca de 15 minutos, conti-
nuou mesmo depois que a 
vítima ficou desacordada.

”Primeiro, meu primo é 
visto reclamando, porque 

ele queria receber. Em de-
terminado momento, os 
ânimos se acirraram, e um 
dos homens pega um peda-
ço de madeira. O meu primo 
corre para se defender com 
uma cadeira. Esse homem 
vai embora e, em seguida, 
volta com cinco pessoas, 
que pegam o meu primo na 
covardia. Um rapaz dá um 
mata-leão (golpe no pesco-
ço), e os outros se revezam 
em bater” relata Yannick.

A necropsia indicou que a 
vítima tinha várias ”áreas he-
morrágicas de contusão”. O 
atestado de óbito traz como 
causa da morte traumatis-
mo do tórax, com contusão 
pulmonar causada por ação 
contundente.

O quiosque passou o últi-
mo final de semana fechado. 
Já as redes sociais do esta-
belecimento foram excluídas 
ou se tornaram restritas des-
de que o caso veio à tona.

NATHALIA OLIVEIRA 

Ômicron: Casos positivos de Covid-19 Ômicron: Casos positivos de Covid-19 
começam a perder força em cinco estadoscomeçam a perder força em cinco estados

Congolês morto em quiosque teve pés e mãos amarrados após agressãoCongolês morto em quiosque teve pés e mãos amarrados após agressão



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

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 automá-
tiF: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
-------------------------------
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 
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
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SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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
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HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
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

-------------------------------
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. 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 
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 próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mero 
José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

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

coração em um paciente, 
alegando, entre outros mo-
tivos, que ele não foi vacina-
do contra a Covid-19.

Dj Ferguson, de 31 anos, 
está hospitalizado desde no-
vembro, e precisa urgente-
mente de um novo coração, 
mas o hospital onde ele está 
internado, em Boston, nos 
Estados Unidos o tirou da lis-
ta de transplantes. Segundo 
o hospital, a instituição está 
apenas seguindo sua política 
de realização de transplantes.

“Dada a escassez de 
órgãos disponíveis, fazemos 
tudo o que podemos para 
garantir que um paciente que 
recebe um órgão transplanta-
do tenha a maior chance de 
sobrevivência”, disse o Brig-
ham and Women’s Hospital, 
onde o homem está interna-
do à BBC em um comunicado.

Segundo o porta-voz, o 
hospital exige a vacina contra 
a Covid-19 e determinados 
comportamentos e estilo de 

vida para os candidatos a 
transplante para criar uma 
chance maior da operação ser 
bem-sucedida e garantir a 
sobrevivência do paciente após 
o transplante, já que o sistema 
imunológico do paciente é 
drasticamente suprimido.

A declaração do hospital 
indica que outros motivos, 
além do status não vacina-
do do paciente, podem ter 
pesado na sua inelegibili-
dade para o transplante. 
Entretanto a instituição se 
recusa a discutir detalhes 
do caso, citando que o pa-
ciente deve ter privacidade.

O hospital acrescen-
tou que a maioria das 100 
mil pessoas em lista de 
espera para transplantes 
de órgãos não receberá 
um órgão dentro de cinco 
anos devido à escassez de 
órgãos disponíveis.

Ferguson sofre de um 
problema cardíaco here-
ditário que faz com que 
seus pulmões se encham de 
sangue e fluido, essas infor-
mações são de um site de 
arrecadação de dinheiro.

Reprodução

DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 2 de Fevereiro de 2022 mundo

Hospital dos EUA nega transplanteHospital dos EUA nega transplante
de coração para paciente não vacinadode coração para paciente não vacinado



10 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 2 de Fevereiro de 2022viral

Reprodução

O último show dos 
Beatles será exibido em 
sessões especiais nos ci-
nemas brasileiros. A per-
formance histórica, que 
foi resgatada por Peter 
Jackson e apresentada 
no documentário The Be-
atles: Get Back (2021), foi 
adaptada para o formato 
IMAX em um longa-me-
tragem de 60 minutos.

Em 1969, Paul McCar-
tney, John Lennon, Geor-
ge Harrison e Ringo Starr 
subiram no terraço do 
prédio da Apple Corps, 
localizado na Savile Row, 
em Londres, e cantaram 
pela última vez ao vivo 
como os Beatles.

“Estou tão animado 
que o show de The Bea-

tles: Get Back no terraço 
poderá ser visto em IMAX 
nessa tela gigante,” disse 
o diretor e produtor Pe-
ter Jackson em nota à im-
prensa. “É o último show 
dos Beatles e é a maneira 
absolutamente perfeita 
de vê-lo e ouvi-lo.”

Megan Colligan, presi-
dente da IMAX Entertain-
ment, também declarou: 
“Estamos empolgados em 
fazer essa parceria com a 
Disney para trazer o The 
Beatles: Get Back para um 
estágio totalmente novo 
e dar aos fãs dos Beatles 
em todo o mundo a chan-
ce de uma vida inteira de 
assistir e ouvir seus heróis 
com a imagem e som in-
comparáveis   do IMAX.”

No Ritmo do Coração 
é a nova aquisição de 
catálogo do Amazon 

Prime Vídeo desse mês de 
janeiro. O filme que ganhou 
destaque com algumas nome-
ações à prêmios importantes 
de cinema trabalha o ama-
durecimento, a coletividade 
e o amor que se tem em uma 
família em que quase todos os 
integrantes são surdos.

Ruby é a única ouvinte de 
uma família de surdos. Pela 
condição de sua família, a 
jovem de 17 anos atua, na 
maior parte de seu tempo, 
como intérprete de seus pais 
ou como ajudante de seu pai 
e irmão no barco de pesca. 
Quando Ruby entra para o 
clube do coral da sua escola, 
a adolescente decide dar um 
passo em direção a sua pai-
xão e buscar uma bolsa de 
estudos em uma aclamada 
universidade de música.

O termo coming of age 
normalmente é atribuído 
aos filmes que tratam o 
amadurecimento dos seus 
protagonistas. Alguns exem-
plos são os clássicos Karatê 
Kid (1984), Conta Comigo 

(1986) e Quase Famosos 
(2000). Normalmente se 
tem um adolescente que 
tem que decidir qual será 
o destino de sua vida, seja 
indo para uma faculdade, 
uma turnê com uma banda 

de rock ou absorvendo lições 
que guiaram sua vida adulta 
em uma filosofia no karatê.

O que normalmente pren-
de a atenção do telespectador 
são as situações que já foram 
vividas por quem está assis-

tindo. Mas o que No Ritmo 
do Coração faz, além de ten-
tar emular esse sentimento, 
é apresentar as dificuldades 
de uma família de surdos e de 
uma garota que é a única da-
quela família que pode ouvir.

O que mais torna o filme 
único é o fato do longa ser 
um musical. As músicas es-
colhidas parecem ser alea-
tórias até que culminam nas 
apresentações mais mar-
cantes do filme. A primeira 
apresentação na qual a jo-
vem canta para o seu pai e 
a segunda em uma audição 
nos momentos finais.

Os toques de comédia de 
certas situações vividas pela 
família trazem leveza para o 
longa. As decisões que a jo-
vem tem que tomar conecta o 
telespectador a protagonista.

Todos esses conflitos e 
vivências são muito bem tra-
balhadas no roteiro de Sian 
Heder que também trabalha 

na direção do longa. A leveza 
da direção de Heder conse-
gue fugir de estereótipos que 
vemos nesse tipo de filme, 
como os dos pais rígidos que 
quase se tornam vilões nes-
ses filmes. Com isso, a dinâ-
mica da família permite que 
possamos ver o que Ruby 
sente quando ela tem que to-
mar as decisões que precisa.

Pela atuação de Emilia 
Jones (Ruby) é possível ver a 
evolução da protagonista, en-
quanto seus pais (Frank e Ja-
ckie Rossi), interpretados por 
Marleen Matlin e Troy Kotsur, 
batalham para se alocar na-
quela sociedade e finalmente 
entendem a jornada da filha. 
Todas as atuações são muito 
expressivas, o que traz uma 
naturalidade principalmente 
quando se trata dos diálogos 
entre os personagens surdos 
e a filha. Ainda se pode des-
tacar a atuação de Daniel Du-
rant, o irmão (Leo Rossi).

RICARDO GOMES

No Ritmo do Coração: uma história de No Ritmo do Coração: uma história de 
amadurecimento, coletividade e amoramadurecimento, coletividade e amor

Beatles: Último show Beatles: Último show 
da banda ganha sessões da banda ganha sessões 
especiais no cinemasespeciais no cinemas
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