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Em coletiva de im-
prensa realizada na 
manhã desta sexta-

-feira (4), o prefeito de Goi-
ânia, Rogério Cruz anun-
ciou as ações tomadas para 
rever os lançamentos do 
IPTU que aumentaram em 
mais de 45% em 2022. O 
anuncio da revisão do va-
lor IPTU 2022 vem após vá-
rias reclamações feitas por 
moradores e vereadores.

No anuncio, Cruz disse 
que além dos 45.095 imó-
veis que tiveram isenção 
de IPTU em Goiânia, mais 
4.690 inscrições não paga-
rão o imposto, totalizando 
49.785 imóveis isentos. Para 
a prefeitura, esses imóveis 
isentos gerará um impacto 
anual de 300 mil reais para 
os cofres públicos.

Continuando seu discur-
so, o prefeito de Goiânia 
informou que 9.237 ins-
crições tiveram uma nova 
redução após revisão feita 
pela prefeitura. Essas revi-
sões causarão um impacto 
anual de 7 milhões de reais 
aos cofres. Rogério ainda 
acrescentou que mais imó-
veis serão analisados no 
decorrer da semana.

“Estão sendo analisados 
também cerca de 35 mil 
imóveis que ainda poderão 
ter redução. Esses imóveis 
estão sendo analisados com 
apoio dos vereadores e da 
população. Durante os pró-
ximos 7 dias esses contri-
buintes poderão ter o valor 
reduzido”, acrescenta o pre-
feito Rogério Cruz.

Segundo o prefeito, o 
aumento no valor do IPTU 
2022 “não foi ocasionado 
por um erro da prefeitura 

e sim um equívoco, pois o 
sistema é usado há 50 anos 
atrás e com a alteração do 
código tributário, vários 
números do sistema são 
alterados e o sistema para 
entender isso as vezes de-
mora muito tempo”.

REVISÃO
Para saberem se houve 

redução ou isenção no va-
lor do IPTU, o morador deve 
entrar no site da prefeitura 
e inserir a sua inscrição. Se 

o valor do imóvel tiver tido 
uma revisão, de imediato 
aparecerá uma tela verme-
lha informando o novo valor 
ou a isenção. Rogério orien-
ta que os contribuintes que 
observarem um aumento 
acima de 45%  ou que tive-
rem qualquer dúvida refe-
rente ao valor do boleto de 
IPTU, devem procurar as uni-
dades do Atende fácil para 
ser feito uma análise.

“Os contribuintes que 
pegarem o seu boleto no 

site da prefeitura e tiverem 
qualquer dúvida sobre o 
valor, devem procurar as 
unidades do Atende Fácil 
para abrir um processo. 
Após a abertura do pro-
cesso, será feito uma aná-
lise E se for identificado 
um aumento irregular e o 
contribuinte já tiver pago 
aquele valor, ele receberá a 
devolução, do que foi pago 
a mais, dentro dos 30 dias 
após a abertura do proces-
so”, explica Rogério.

Reprodução

Um lixão a céu aberto 
no Jardim Bela Vista, em 
Aparecida de Goiânia, tem 
causado transtornos a po-
pulação da região. O lixão 
que se estende por toda a 
Rua 51 tem atraído animais 
e provocado mal cheiro. A 
via, inclusive, virou ponto 
de descarte irregular de 
lixo doméstico, carcaças de 
animais mortos, entulho e 
móveis velhos. Os morado-
res também temem surtos 
de dengue e chicungunha, 
doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes Aegypti.

Em entrevista ao Diário 
do Estado, o entregador 
João Batista, explicou que 
diariamente é depositado 
lixo no local pela própria 
população. Ele também 
diz que animais como co-
bras, lacraias e baratas tem 
invadido as residências 
próximas ao lixão. 

“Não tem nada de belo 
neste setor. Ele está horrí-
vel, um mal cheiro insupor-
tável, muito lixo e animais 
peçonhentos. A população 
que mora na região não 
tem sossego nem para 
dormir com medo de ser 
picado por um animal ou 
inseto atraído pelo lixo. A 
prefeitura precisa dar um 
jeito nesse lixo. Os morado-
res estão correndo perigo 
aqui”, disse.

MATO ALTO
Além do lixo, os mora-

dores também precisam 
se preocupar com o mato 
alto na região. O setor pos-
suí lotes baldios cobertos 
por mato, segundo João. 
Entretanto, a maior pre-
ocupação do morador é 
com a dengue. Ele diz que 
algumas pessoas tem sido 
infectadas pela doença e 
que o principal motivo 
dos casos e a proliferação 
do mosquito no local de 
despeso de lixo.

“Só deus porque os mé-
dicos dizem que é normal, 
então deixa os filhos deles 
nascerem assim”, lamenta o 
pai de Luna que completa 
dois meses de vida neste sá-
bado (05). A bebê uma das 
que nasceu na maternidade 
Marlene Teixeira, em Apa-
recida de Goiânia, e sofreu 
fratura durante o parto. Ao 
todo, já são cinco denún-
cias de violência obstétrica 
e de problemas de ossos 
quebrados de crianças no 
momento do nascimento.

Max Rangel afirma que 
antes de a pequena vir ao 
mundo, a esposa dele ha-
via reclamado do atendi-
mento na unidade de saú-
de. Segundo ele, o relato 
era de que as enfermeiras 
eram “brutas”. “Tivemos 
transtornos lá. Os médicos 
parecem não se importar 
muito e minha esposa so-
freu bastante, mas graças 
a Deus nossa filha veio ao 
mundo num domingo de 
manhã“, diz. No dia seguin-
te, uma das profissionais o 
informou que Luna tinha 
um “calombinho” no braço 

e seria necessário um raio-
-x para averiguar o motivo.

“A equipe levou ela 
para outro hospital para o 
exame. Na volta, o médico 
da maternidade viu o raio-
-x e disse que a clavícula 
da minha filha estava que-
brada. Ele disse que aquilo 
era normal e que, com o 
tempo, tudo voltaria ao 
normal. Eu perguntei ‘ué, 
como normal? A gente que 
é adulto sente dor, imagina 
uma criança desse tama-
nhozinho que mal chegou 
ao mundo?’. Depois, não 
consegui nem falar com 

o médico sobre o assunto 
porque mandaram uma 
assistente social falar com 
a gente”, reclama.

Agora, a menina está se 
recuperando bem. O pai 
afirma que o especialista 
informou na consulta mais 
recente que o ossinho do 
ombro está se colando. Max 
está indignado com a situa-
ção pela qual a filha passou 
e pelas demais crianças que 
sofreram na unidade. “Já 
tem vários casos em me-
nos de um ano que quebra 
criança na maternidade e é 
normal?”, pergunta.

JUDICIALIZAÇÃO
O advogado dele e de 

mais três famílias que de-
nunciaram fatos semelhan-
tes acredita numa possível 
reparação judicial. Para o 
especialista em Direito Mé-
dico, Hélio Braga Júnior, em 
todos os casos as reclama-
ções sobre a maternidade 
Marlene Teixeira são rein-
cidentes, por isso ele acre-
dita que os protocolos de 
segurança estabelecidos 
pela OMS, pelo Conselho 
Federal de Medicina e os 
Conselhos Regionais não 
estão sendo observados.
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A Balança Comercial 
goiana, que mede as 
exportações e impor-

tações de Goiás, consolidou, 
em janeiro, saldo superavitá-
rio de US$ 188,52 milhões, o 
que representou crescimen-
to de 327%, na comparação 
com o mesmo mês do ano 
passado, segundo o Ministé-
rio da Economia. Os recordes 
superaram os últimos cinco 
anos, com crescimento de 
96% nas exportações e 19% 
nas importações.

O governador Ronaldo Caia-
do (DEM), comemora os dados 
“Enxergo Goiás como sendo o 
estado com maior capacidade 
de desafiar o momento de cri-
se”, frisa. As exportações alcan-
çaram a marca de US$ 742,76 
milhões e as importações, 
US$ 554,24 milhões, quando 
comparadas a janeiro de 2021. 
“Podem ter certeza que, neste 
ano, nós temos tudo para dar 
a grande virada, para fazer uma 
retomada das nossas ações. O 
estado de Goiás está prepara-
do”, pontua Caiado.

RANKING
Os indicadores colocam 

Goiás em 10º lugar no ranking 

nacional de exportações, com 
cooperação de 3,78%, no to-
tal vendido pelo Brasil no 
mês. Já no ranking de impor-
tações, o Estado participou 
de 2,79% das compras, ocu-
pando o 12º lugar.

Segundo o titular da Se-
cretaria de Estado de Indús-
tria, Comércio e Serviços 
(SIC), Joel Sant’Anna, “A pro-
dução goiana é qualificada 
e coloca produtos competi-
tivos e de interesse do mer-
cado internacional. Com as 
políticas que o governo do 
estado vem adotando para 

amenizar os impactos da 
pandemia, reerguer a econo-
mia e fortalecer a balança co-
mercial, a tendência é de que 
2022 seja um ano de pujante 
crescimento”, pontua sobre a 
retomada do crescimento do 
comércio exterior.

O secretário ainda deta-
lhou que, em breve, Goiás con-
tará com a representação da 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex), o que facilitará 
o movimento de exportação 
para micro e pequenos em-
presários, que encontram 

mais dificuldade para operar 
no mercado globalizado.

EM DESTAQUE
Rio Verde, Jataí, Alto Hori-

zonte, Mozarlândia e Luziânia 
foram os municípios que mais 
enviaram mercadorias goianas 
para outros países, sendo que 
os principais produtos vendi-
dos, foram: complexo da soja 
(36,9%); seguido das carnes 
(20,72%); ferroligas (9,61%); 
ouro (6,87%) e o sulfeto de co-
bre (6,78%), tendo como prin-
cipais destinos, a China, Vietnã, 
Japão, Holanda e Alemanha.

O aumento dos casos con-
firmados em crianças tem 
sido refletido nos leitos de 
Unidades de Terapia Intensi-
va (UTI) do estado. Na tarde 
desta sexta-feira (04/02), por 
exemplo, 48% dos leitos de 
UTI pediátricas destinados 
ao tratamento da Covid-19 
estavam ocupados, enquanto 

que os leitos de enfermaria 
estavam operando com 63% 
da capacidade total. Entre-
tanto, os números mudam 
constantemente.

Na tarde de ontem, inclu-
sive, 97% dos leitos de en-
fermaria pediátricos estavam 
ocupados. Ou seja, em 24 
horas houve uma redução de 

50% na demanda por leitos.
Segundo a Secretária Esta-

dual de Saúde (SES), a oferta 
de leitos de UTI pediátricos 
para Covid-19 dobrou, desde 
o dia 15 de janeiro deste ano, 
passando de 11 para 21. Para 
atender a demanda, cerca de 
dez leitos pediátricos para ca-
sos gerais foram abertos no 

Hospital Estadual do Centro-
-Norte Goiano, em Uruaçu.

Por contarem com estru-
tura de isolamento, essas uni-
dades também estão aptas 
a internarem crianças com a 
Covid-19. Ou seja, o estado 
possuí hoje 31 leitos de UTI e 
30 leitos de enfermaria pediá-
tricos em hospitais estaduais.

Reprodução
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DANÇA DAS CADEIRAS
O ex-vereador Júnior Café 
foi (PMB) foi exonerado da 
presidência do Instituto 
Municipal de Assistência 
Social (Imas) nesta sexta-
-feira (4). A saída de Café 
acontece em meio a crise 
no sistema de saúde da 
prefeitura, pois clínicas e 
bancos de sangue suspen-
deram o atendimento aos 
usuários devido a falta de 
pagamento há mais de cin-
co meses. O substituto será 
Jefferson Leite da Silva, um 
servidor de carreira do mu-
nicípio. Durante a coletiva 
de imprensa de hoje (4), 
realizada pelo prefeito Ro-
gério Cruz, ele preferiu não 
comentar a saída.

TAMBÉM DE SAÍDA
Outro exonerado em meio 
a crise de imagem da pre-
feitura de Goiânia é o jor-
nalista Marcos Teixeira. Ele 
era secretário de Comuni-
cação da gestão Cruz e foi 
indicação da Câmara de 
Goiânia para o cargo. 

VIXI
Nem o presidente nacio-
nal do Republicanos quer 
saber de Goiânia. O depu-
tado federal Marcos Pereira, 
de São Paulo, respondeu 
em uma mensagem, su-
postamente enviada pelo 
vereador Ronilson Reis (Po-
demos) que quer distância 
da cidade. A matéria foi pu-
blicada pelo O Popular. 
Na imagem divulgada no 
jornal, aparece a seguin-
te mensagem enviada 
para Marcos: “Deputado 
e presidente nacional do 
Republicanos, essa turma 
de Brasília está insusten-

tável em Goiânia – Goiás, 
o filme vai se repetir da 
mesma forma que acon-
teceu no Rio com Crivella! 
Repito: vai se repetir com 
o Rogério! Tome uma me-
dida drástica, para evitar 
um novo escândalo!” 
Em resposta, Marcos diz: 
“Já cansei de falar. Mas 
não sou prefeito. Quero 
distância disso aí. Conse-
lho a gente dá. Seguem se 
quiserem”.

ENQUANTO 
ISSO EM GOIÁS
No início dessa semana, 
o jornal Opção publicou 
uma matéria falando so-
bre um suposto “Gabinete 
do Ódio de Mendanha”. 
Segundo o texto, quan-
do alguma matéria ofen-
de a gestão ou o prefeito 
de Aparecida de Goiânia, 
Gustavo Mendanha (sem 
partido), a equipe produz 
de forma imediata mensa-
gens anônimas e falsas e 
espalha para jornais e re-
des sociais “A ordem é a se-
guinte: esboçar respostas 
com ataques contunden-
tes, sugerindo que as re-
portagens são “fakenews”. 
O Gabinete é gerido por 
um integrante do PT”.
Ao contrário, acontece 
a mesma coisa nos bas-
tidores com mensagens 
pelo WhatsApp criticando 
o aparecidense. Textos 
anônimos e montagens 
esdrúxulas foram recebi-
dos por esta Coluna e é 
possível ver que as ideias 
compartilhadas são para 
“queimar” a imagem de 
Mendanha. Aparentemen-
te, não existe apenas um 
único “gabinete do ódio”.

Como está a situação de UTI pediátricos no EstadoComo está a situação de UTI pediátricos no Estado
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As secretarias estaduais 
de saúde de São Pau-
lo, Santa Catarina e do 

Rio de Janeiro informaram ter 
detectado cinco casos da sub-
variante BA.2 da Ômicron no 
Brasil – dois em cada estado do 
Sudeste e outro em Florianó-
polis. A linhagem, que tornou-
-se dominante na Dinamarca, 
pode ser mais contagiosa do 
que a mais comum, a BA.1.

Relatório divulgado pela 
Rede Genômica da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
na sexta-feira, 4, mostrou 
que a Ômicron domina com-
pletamente o cenário epi-
demiológico da covid-19 no 
Brasil. De acordo com a pu-
blicação, enquanto em de-
zembro a variante Ômicron 
representou 39,4% de todos 
os genomas sequenciados, 
em janeiro de 2022 esse ín-
dice saltou para 95,9%, sen-
do encontrada em todas as 
regiões do País.

A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo infor-
mou que foram identificados 
dois casos do subtipo BA.2 
da variante Ômicron na últi-

ma semana. As amostras fo-
ram verificadas em Sorocaba 
e em Guarulhos. A pasta dis-
se que os casos são leves e 
os pacientes não apresenta-
ram histórico de viagem.

No Rio, desde 19 de de-
zembro de 2021, foram 

identificados por sequencia-
mento genômico 806 casos 
da variante Ômicron. Desses, 
dois foram causados pela 
subvariante. “Os casos foram 
encaminhados e estão em in-
vestigação pelas Secretarias 
Municipais de Saúde”, infor-

mou, em nota. A secretaria 
fluminense ainda destacou 
que ainda não há estudo que 
“aponte as subvariantes da 
Ômicron como mais trans-
missíveis ou agressivas”.

Ambas as pastas da saú-
de estaduais reforçaram a 

importância da população 
completar o esquema vaci-
nal contra a covid, além da 
manutenção de medidas 
preventivas não farmacoló-
gicas, como uso de máscara 
e o distanciamento social.

A linhagem BA.2 da Ômi-
cron é uma mutação do ví-
rus Sars-Cov-2, causador da 
covid-19, detectada primei-
ramente nas Filipinas, em 
novembro do ano passado. 
Ela tem cerca de 20 muta-
ções diferentes com rela-
ção à BA.1, primeira iden-
tificada, e já foi detectada 
em mais de 50 países, mas 
chamou atenção particular-
mente na Dinamarca.

Isso porque, em terri-
tório dinamarquês, desde 
a segunda semana de ja-
neiro, o subtipo se tornou 
prevalente. Estudos preli-
minares do do Statens Se-
rum Institut (SSI), principal 
autoridade de doenças 
infecciosas da Dinamarca, 
indicaram que a linhagem 
pode ser 1,5 vezes mais in-
fecciosa que a BA.1. Porém, 
a análise inicial do instituto 

não identificou diferença 
no risco de internação.

Diferente da variante 
Ômicron com a Delta, o sub-
tipo não apresenta muta-
ções na estrutura genética 
que a distinguem de ma-
neira relevante da linhagem 
identificada na África do 
Sul. Por isso, é considerada 
uma “irmã” da BA.1 e não é 
classificada até o momento 
como uma nova variante de 
preocupação.

Para especialistas ouvi-
dos pelo Estadão, a aparição 
da subvariante e a sua pre-
valência mostra um com-
portamento esperado dos 
vírus, que sofrem contínuas 
mutações. Isso aconteceu 
anteriormente com outras 
variantes (a Delta tem mais 
de 120 linhagens identifi-
cadas pelos cientistas, por 
exemplo) e vai continuar 
acontecendo com a Ômi-
cron. No entanto, não sig-
nifica necessariamente que 
todos os subtipos vão causar 
um impacto na saúde públi-
ca, como causou a Gama, a 
Delta e, agora, a Ômicron.

Divulgação

O senador Fabiano Conta-
rato (PT-ES) apresentou pro-
jeto de lei para garantir que 
passageiros que cancelem ou 
remarquem voos tenham o 
direito de receber da compa-
nhia aérea, na forma de crédi-
to, o valor pago pelo bilhete 
ou a diferença de valores.

Em caso de cancelamento 
pelo passageiro, defende a 

proposta, o viajante terá di-
reito a crédito de valor igual 
ao da passagem, com valida-
de de até doze meses, conta-
dos de seu recebimento.

Já no caso de pedido de 
alteração do voo, o projeto 
pede que o passageiro te-
nha direito a utilizar crédito 
de igual valor ao da passa-
gem aérea originalmente 

adquirida para a remarca-
ção, devendo, nas hipóte-
ses de diferença de tarifa a 
maior ou a menor, respecti-
vamente, complementar o 
valor devido ou receber cré-
dito no valor da diferença.

“As reclamações contra 
as aéreas cresceram na pan-
demia. A insatisfação do pú-
blico com a prestação dos 

serviços não foi causada 
unicamente pelas restrições 
impostas pelo período, mas 
também por problemas 
de atendimento, falta de 
informação e de descum-
primento dos preceitos le-
gais. Tal cenário entra em 
contradição direta com os 
vultuosos incentivos e be-
nefícios governamentais 

recebidos pelas empresas 
aéreas”, diz Contarato.

O projeto se inspira na Lei 
nº 14.034, de 2020, que esta-
beleceu direitos alternativos 
para consumidores que desis-
tissem de voo no período ini-
ciado em 19 de março de 2020 
até 31 de dezembro de 2021.

“O modelo proposto já 
esteve em vigor, sem maio-

res impactos negativos so-
bre as finanças das compa-
nhias aéreas, por quase dois 
anos. Nota-se, ainda, que 
optamos por assegurar o 
direito ao crédito, e não ao 
reembolso, o que poderia 
ter maiores consequências 
negativas sobre o planeja-
mento financeiro das em-
presas”, justifica a proposta.
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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 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automá-
tiR$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466

SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
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 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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 
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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp: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
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POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Cate ,sala,cozinha e área 
de serviços R$220 Mil 
(62) 8130-42 40/94 90-
2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
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, 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063

APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suíte, 
2 coz, 3 ban, AS, garag 2 
carros. No tamaFONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
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
-------------------------------
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 CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
cabador com expe riência, 
referências. Horários al-
ternativos e noturno. vale 
transporte + comissão. 
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 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
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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A insegurança alimentar 
está aumentando em 
20 países e regiões de 

todo o mundo. São os chama-
dos “focos da fome”, nos quais 
conflitos, choques econômi-
cos, riscos naturais, instabi-
lidade política e acesso hu-
manitário limitado colocam 
milhões de vidas em risco, de 
acordo com a ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas).

Pelo Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) e pela Orga-
nização para Agricultura e Ali-
mentação (FAO) aponta que 
Etiópia, Nigéria, Sudão do Sul 
e Iêmen continuam sendo os 
países de maior preocupação.

O relatório mostra que as 
ligações entre fome e confli-
to são complexas e de longo 
alcance. Na verdade, muitas 
das pessoas que o PMA apoia 
estão fugindo do conflito e 
foram forçadas a abandonar 
suas terras, casas e empregos.

Essas tendências provavel-
mente continuarão em Mian-
mar, República Centro-Afri-
cana, República Democrática 
do Congo, Sahel Central, Su-
dão, Sudão do Sul, Somália, 
partes do norte da Etiópia, 

Nigéria e Moçambique.

CLIMA E PREÇOS
Outra tendência preo-

cupante é o impacto dos 
extremos climáticos. Para o 
PMA e a FAO, as mudanças 
climáticas “não são mais um 
vislumbre do futuro, mas a 
realidade diária das comuni-
dades ao redor do mundo”.

Isso já pode ser visto no 

Haiti, África Oriental, Mada-
gascar, Moçambique e, recen-
temente, na região ocidental 
de Badghis, no Afeganistão.

Ao mesmo tempo, os de-
safios econômicos pós-pande-
mia persistem e continuarão a 
elevar os preços dos alimen-
tos. Apesar de uma breve 
queda em meados de 2021, os 
preços mundiais dos alimen-
tos estão subindo desde maio 

de 2020, sendo as áreas de 
maior preocupação o Orien-
te Próximo, Norte da África e 
Ásia Central e Oriental.

Restrições de acesso hu-
manitário e ambientes de 
segurança complexos con-
tinuam a representar um 
desafio para as operações 
na Etiópia, Mali, norte da Ni-
géria, Níger e Síria, e prova-
velmente permanecerão na 

República Centro-Africana

OUTROS LUGARES
O relatório também des-

taca a situação no Afeganis-
tão, onde as projeções mos-
tram um recorde de pessoas 
enfrentando níveis críticos 
de insegurança alimentar. 
Há também um sério risco 
de que parte da população 
enfrente fome e morte se a 

crise não for contida.
Há 22,8 milhões de afe-

gãos enfrentando insegurança 
alimentar aguda. Até março, 
espera-se que 8,7 milhões de-
les caiam em níveis críticos de 
insegurança alimentar, mais 
que o dobro do número do 
mesmo período do ano passa-
do e um recorde para o país.

O Chifre da África, região 
já propensa à insegurança 
alimentar, enfrenta agora 
uma terceira temporada de 
seca, impulsionada pelo fe-
nômeno meteorológico La 
Niña. Na Etiópia, no Quênia 
e na Somália, os países mais 
afetados da região, as proje-
ções indicam que a insegu-
rança alimentar aumentará 
além dos níveis já altos da 
região até meados do ano.

No Sahel africano, uma 
estação chuvosa fraca afetou 
severamente o desenvolvi-
mento de culturas e pasta-
gens. Mais de 10,5 milhões 
de pessoas estão projetadas 
para estar em um nível de 
crise ou pior nessa área, um 
aumento de 20% em relação 
ao ano passado.

Reprodução

Segundo a ONU, insegurança alimentar Segundo a ONU, insegurança alimentar 
aumenta focos de fome em todo o mundoaumenta focos de fome em todo o mundo
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Depois de muita expec-
tativa, o Red Hot Chili Pe-
ppers liberou nesta sexta-
-feira (4) o single “Black 
Summer”, que antecipa o 
novo disco do quarteto, 
Unlimited Love, e marca o 
primeiro trabalho dos caras 
desde o retorno do guitar-
rista John Frusciante.

A canção foi lançada à 
00h e poucas horas depois 
ganhou um clipe cheio de 
nostalgia divulgado no You-
Tube. Ao incorporar uma so-
noridade que lembra os tem-
pos de ouro do grupo, muitos 
fãs já comparam a nova músi-
ca a álbuns anteriores, como 
Californication (1999).

Em entrevista à NME, o 
vocalista Anthony Kiedis e 
o baixista Flea falaram so-
bre a volta de Frusciante 
e o novo lançamento da 
banda. A conversa, inclusi-
ve, foi acompanhada pelo 
premiado diretor de cine-
ma Gus Van Sant, que foto-
grafou o grupo.

No papo, os integrantes 
disseram que o retorno do 
icônico guitarrista “pres-
sionou a todos de uma 
maneira positiva”. Kiedis 
explicou: O maior even-
to, sinceramente, foi John 
retornando à banda. Essa 
foi a mudança mais monu-
mental nas nossas vidas.

A série documental “É o 
Amor: Família Camar-
go“, da Netflix, veio 

com a intenção de mostrar a 
criação de novos laços entre os 
integrantes da família de Zezé 
Di Camargo. O principal laço a 
ser reatado na série é entre os 
cantores Zezé e Wanessa, isso 
se passa pelo dia a dia da pan-
demia, mas também na cria-
ção de um novo álbum que os 
dois produziram.

SINOPSE
Na série documental da 

Netflix, Zezé e Wanessa Ca-
margo abrem as portas da 
fazenda “É o Amor”. Durante 
os cinco episódios do pro-
grama, adentramos no rela-
cionamento entre pai e filha, 
algumas falas das polêmicas 
do passado e presenciamos 
a criação de um novo álbum 
dos cantores da família.

PROBLEMAS
A vida de Zezé Di Camargo 

alcança os brasileiros desde 
os anos 90, ganhando ainda 
mais atenção após o longa 
2 Filhos de Francisco. O do-
cumentário sabe muito bem 

que não tem a necessidade de 
contar essa história de novo e 
nem busca passar muito tem-
po nisso. Toda a trajetória no 
longa de 2005 apresentou o 
cantor Zezé Di Camargo, mas 
não falava sobre o pai e mari-
do Zezé. Esse é ponto de par-
tida do documentário.

Os primeiros episódios 
abrem espaço para que ve-
jamos como a carreira de 
Zezé afetou sua vida pesso-
al. O longa molha seus pés 
nas polêmicas do passado 
do cantor e mostra o quan-

to as situações incomodam 
ele. Em momento algum o 
documentário busca mergu-
lhar nos assuntos, passando 
apenas pela superfície, mos-
trando ao telespectador que 
os acontecimentos afetam 
realmente a família.

Desde o caso do sequestro 
de seu irmão e a morte de seu 
pai, a produção busca acelerar 
as coisas, deixando quem as-
siste com a sensação de “que-
ro mais” nos breves momen-
tos em que a série se dispõe a 
levantar novos assuntos.

ACERTO
Assim como o documen-

tário Neymar: O Caos Perfei-
to, também da Netflix, essa 
série consegue adentrar na 
família que está sendo docu-
mentada com facilidade.

Acompanhamos a dinâmi-
ca de Zezé Di Camargo e sua 
visão no decorrer do novo ál-
bum. Perceber-se o descon-
forto do cantor quando se 
toca em assuntos como os da 
separação de sua ex-mulher 
ou um possível rompimento 
entre Zezé e Luciano.
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“É o amor: Família Camargo” abre “É o amor: Família Camargo” abre 
as porteiras para a família Camargoas porteiras para a família Camargo

Red Hot Chili Peppers e Red Hot Chili Peppers e 
a “mudança monumental” a “mudança monumental” 
pela volta de John Frusciantepela volta de John Frusciante

RICARDO GOMES
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