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Em estudo feito pelo 
Fórum de Mobilidade 
(Mova-se), foi revelado 

que o transporte por aplica-
tivo foi o grande responsá-
vel pela inflação em 2021. 
O item gerou um acréscimo 
de 2% na inflação nacional 
e goianiense. Esse acrésci-
mo trouxe um impacto de 
21,92% na inflação, no Brasil 
e de 26,83%, em Goiânia.

O estudo também revela 
que uma das razões que o 
transporte tenha apresenta-
do tanta variação e inflação 
nos últimos meses foi o en-
carecimento dos combustí-
veis e até de produtos como 
os pneus. Segundo o coorde-
nador técnico do Mova-se, 
Miguel Ângelo, há varias ra-
zões que fez o transporte por 
aplicativo se tornar um dos 
vilões da inflação em 2021.

“Existem 3 fatores que 
influenciaram bastante: A 
queda no número de passa-
geiros (provocado pela pan-
demia); o aumento de quase 
50% no preço dos combustí-
veis e a saída de vários mo-
toristas. A combinação dos 3 
fatores provocou uma tem-

pestade perfeita nos apli-
cativos, elevando o preço 
médio da corrida em valores 
3x mais alto que da própria 
inflação”, relata o coordena-
dor técnico do Mova-se.

Ainda de acordo com 
Miguel, essa inflação causa 
vários impactos negativos, 

“pois se torna um problema 
em relação a mobilidade, 
pois pessoas que se uniam 
para fazerem viagens em 
grupo desistiram dos apli-
cativos e passaram a buscar 
soluções individuais que 
geram mais impacto no 
trânsito. E outro de cunho 

social, pois vários motoristas 
de aplicativos tiveram que 
abandonar o serviço devido 
aos altos custos. Agora estão 
desempregados e sem con-
dições de se manterem”.

Segundo dados do Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) do 

Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), de 
janeiro a dezembro de 2021, 
os motoristas por aplicativo 
gastaram em média 47% do 
lucro em combustível para 
trabalhar. Em Goiânia, esse 
impacto foi maior em rela-
ção ao resto do país.

Segundo o especialis-
ta, há formas de resolver 
a questão para diminuir a 
inflação e auxiliar os moto-
ristas de aplicativo a atua-
rem no mercado.

“Eu acredito que uma 
maior organização dos mo-
toristas em cooperativas po-
deria provocar uma melhor 
negociação tanto com os 
fornecedores (postos, oficina, 
borracharia etc) e também 
com os próprios aplicativos 
buscando um melhor retor-
no nas corridas. Outra ação é 
o surgimento de aplicativos 
nacionais com valores mais 
competitivos”, explica Ângelo.

Miguel também cita 
que o CityBus 2.0 (que ope-
rou em Goiânia), também 
auxiliaria, “pois os moto-
ristas deixariam de ser au-
tônomos e passariam a ser 
contratados pela empresa 
prestadora do serviço”.
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O preço das verduras, 
legumes, frutas e hortaliças 
continua em alta nas bancas 
de feira, verdurões e super-
mercados por conta do cli-
ma atípico que tem atingido 
o estado. As fortes chuvas 
e o frio tem afetado direta-
mente as plantações, refle-
tindo no preço dos produtos 
vendidos pela Central Esta-
dual de Abastecimento (Ce-
asa). O repolho e a melancia, 
por exemplo, sofreram altas 
de 100%. Outros alimentos 
que também apresentaram 
altas significativas são o pi-
mentão (50%), beterraba 
(60%), abobora japonesa 
(42,86), mamão formosa 
(33,33%), cenoura (33,33%), 
batatinha (33,33%) e abobri-
nha verde (14,26%).

Em entrevista ao Diário 
do Estado, o gerente técnico 
da Ceasa Goiás, Josué Lopes, 
explicou que as chuvas tem 
prejudicado as lavouras e 
consequentemente o pre-
ço dos alimentos vendidos 
pela central. Para Josué, os 
produtos devem seguir va-
riando o preço, mas a ten-
dência e que a alta continue.

“O aumento está relacio-
nado a chuva, principalmen-
te o valor das folhagens. O 
mal tempo afetada dire-
tamente o produtor rural, 
muitos produtores perdem 
seus produtos com os tem-
porais e a baixa safra eleva 
o preço final. Essas últimas 
chuvas mesmo contribuí-
ram para esses aumentos 
que temos presenciado. 
Quando mais chuva mais 
caro caro vai ficar”, disse.

Com o aumento ex-
pressivo nos produtos 
comercializados pela Ce-
asa, os comerciantes tem 
buscado formas de repas-
sar o valor aos fregueses. 
Leonardo Pereira da Silva, 
por exemplo, é dono de 
um verdurão em Apareci-
da de Goiânia. 

A destruição do helipon-
to do Paço Municipal está 
sendo apurada pelo Minis-
tério Público de Goiás e o 
prefeito de Goiânia pode 
responder por improbidade 
administrativa. O caso está 
tramitando sob responsa-
bilidade do promotor João 
Teles Neto, da 73ª Promo-
toria de Justiça de Goiânia, 
após instauração de uma 
notícia-fato, espécie de de-
núncia do ocorrido.

A ordem do prefeito 
para derrubar o local, no 
domingo do dia 30 de ja-

neiro, teria sido motivada 
pelo uso irregular do heli-
ponto nas últimas décadas 
e a inativação do espaço 
já estava em andamento. 
Apesar disso, a questão 
não é discricionária, ou 
seja, não é arbitrária. A 
ação de Rogério Cruz de-
penderia de um rito legal 
para validar a destruição.

Para o advogado Re-
nan Vieira, a destruição 
de qualquer prédio públi-
co precisa de autorização 
do órgão administrativo 
competente porque a lei 
municipal não confere 
essa discricionariedade 

aos atos do prefeito. A 
ausência de justificativa 
legal e descumprimento 
das determinações previs-
tas em lei podem ser en-
tendidas pelos membros 
do MPGO como requisitos 
para cabimento de ação 
em desfavor do chefe do 
Executivo goianiense.

“De fato, a ANAC não 
havia homologado o uso 
da estrutura, porém a 
destruição do heliponto 
foi além das medidas ra-
zoáveis que cabem a um 
prefeito. O correto seria 
a abertura de um proces-
so administrativo para 

homologar os requisitos 
da agência com um pro-
fissional competente do 
direito aeronáutico e não 
simplesmente se assumir 
no direito de destruir um 
bem público”, explica o 
advogado Renan Vieira.

Ele destaca que a posi-
ção estratégica do helipon-
to deveria ter sido conside-
rada antes de destruir a 
estrutura. “Está localizado 
próximo a duas grandes 
rodovias, uma estadual e 
outra federal, o que seria 
muito útil para o transpor-
te de feridos no helicópte-
ro do corpo de bombeiros 

ou de transferência de pre-
sos pela polícia”, diz.

RESPOSTA 
DA PREFEITURA
Por meio de nota, a 

Prefeitura de Goiânia in-
formou que o espaço não 
é utilizado pela adminis-
tração e que não dispõe 
de aeronaves. “A estrutura 
nunca foi homologada 
como heliponto público 
ou privado junto à Agência 
Nacional de Aviação Civil, 
único órgão responsável 
por ordenar e fiscalizar o 
uso de locais aeroportuá-
rios”, argumentaram.

App de transporte e combustíveis, App de transporte e combustíveis, 
os grandes vilões da inflação em 2021os grandes vilões da inflação em 2021

Prefeito de Goiânia pode ter cometido improbidade administrativaPrefeito de Goiânia pode ter cometido improbidade administrativa

Feirantes Feirantes 
sofrem com sofrem com 
aumento no aumento no 
preço das preço das 
verduras, verduras, 
frutas e fo-frutas e fo-
lhagemlhagem

GOIÂNIA, 9  DE FEVEREIRO DE 2022

CHRIS SANTOS

FELIPE FERNANDES

PEDRO MOURA



Há quase dois anos, o 
álcool 70% se tornou 
item obrigatório nas 

casas, empresas e bolsas dos 
brasileiros. As prateleiras ga-
nharam uma versão em spray 
do produto com adição de hi-
dratante Aloe Vera. É uma op-
ção para os efeitos colaterais 
do uso constante, como o res-
secamento das mãos, coceira, 
irritações e alergias.

Com apenas um jato, a nova 
versão promete ajudar a man-
ter a pele saudável e ainda a 
eliminar microorganismos que 
ameaçam a saúde. O resultado 
da aplicação nas superfícies de 
contato também favorece a 
desinfecção do coronavírus e 
ainda evita o desperdício.

“Rende mais, se compara-
do as outras apresentações. 
As válvulas possuem controle 
de saída e o gás auxilia na dis-
persão do produto. Com isso, 
mantemos a eficiência com 
pequenas quantidades por 
acionamento“, explica a ge-
rente de Vendas da Feel Care.

O álcool 70% em spray tam-
bém seria uma solução para di-
minuir risco de acidentes quan-

do há combustão. O registro de 
explosões em que há suspeita 
de terem sido causadas por ele 
polvilharam na internet desde 
2020. Na nova versão comer-
cializada, a embalagem é com-
pletamente vedada, o que im-
pede a evaporação e incêndio 
sob altas temperaturas.

De acordo com Márcia, o 
álcool 70% em spray tem efi-

cácia de 99,99% contra bacté-
rias e tem registro na Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). Nos estudos mais 
recentes, a empresa fabricante 
afirma ter obtido bons resulta-
dos com a variante ômicron.

PREVENÇÃO
A higienização e aplica-

ção de álcool 70% nas mãos 

evita não apenas a dissemi-
nação do coronavírus, mas 
também de outras doenças 
como disenteria e sepse. Se-
gundo dados do Unicef, o ór-
gão das Nações Unidas para a 
defesa dos direitos das crian-
ças, mais de 60% das pesso-
as em países menos desen-
volvido não têm acesso à 
higiene básica das mãos.

Uma pesquisa feita pela 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(FM USP) com mais 400 pa-
cientes contaminados pela 
Covid-19, mostra que 51% 
dos entrevistados alegaram 
perda de memória. Todos os 
pacientes da pesquisa, foram 
submetidos a uma bateria de 

exames e testes psicológicos 
durante seis a nove meses 
após deixarem o hospital.

De todos os entrevistados, 
15% dos pacientes também 
relataram a aparição de sin-
tomas de ansiedade, 13% 
mencionaram estresse pós-
-traumático e 8% foram diag-
nosticados com depressão.

Em análise, o estudo mos-
trou que os primeiros sinto-

mas surgiram meses após a 
alta do hospital. Boa parte 
das vezes, os problemas fo-
ram percebidos pelo próprio 
paciente.

Os participantes também 
passaram por uma entrevista 
com um psiquiatra e respon-
deram a questionários padro-
nizados usados no diagnósti-
co de depressão, ansiedade e 
estresse pós-traumático.

OS SINTOMAS
Como descrevem os au-

tores no artigo, a prevalên-
cia de “transtorno mental 
comum” (sintomas depres-
sivos, estados de ansiedade, 
irritabilidade, fadiga, insônia, 
dificuldade de memória e 
concentração) no grupo es-
tudado (32,2%) foi maior do 
que a relatada para a popu-
lação geral brasileira (26,8%) 
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A vereadora Camila Rosa 
(PSD) prestou depoimen-
to ao Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) na tarde 
desta segunda-feira (7). A 
parlamentar fez denúncia 
contra o presidente da Câ-
mara Municipal de Apare-
cida de Goiânia, vereador 
André Fortaleza (MDB), 
após ter tido o microfone 
cortado por ele durante a 
sessão plenária da última 
quarta-feira (2).
Camila Rosa denunciou 
o presidente da Casa por 
violência política contra 
a mulher. “[No TRE], dei-
xaram claro que é o pri-
meiro caso desse tipo de 
denúncia em Goiás. Agra-
deceram por eu não ter 
me calado, já que muitas 
pessoas, principalmente 
mulheres, se calam todos 
os dias. Prometeram le-
var o caso com seriedade 
e celeridade, foram estas 
duas palavras que ouvi da 
ouvidoria da mulher”, rela-
tou a vereadora ao DE.
O trecho da sessão em 
que o presidente da Câ-
mara corta o microfone 
da vereadora viralizou nas 
redes sociais e Fortaleza 
recebeu críticas. Cami-
la Rosa chegou a chorar 
diante da atitude. “É isso 
que fazem com as mulhe-
res na política, é por isso 
que a gente precisa pro-
curar os nossos direitos. A 
política desde a sua exis-
tência, ela vem de um es-
paço machista, sim”, disse 
a vereadora ao retomar a 
palavra na sessão.

SILÊNCIO
Camila disse que não rece-
beu contato de André For-
taleza depois do ocorrido. 
Na semana passada, hou-
ve sessão na Câmara, na 
quinta-feira (3), mas Camila 
não estava presente. “Já es-
tava muito exposta”, expli-
cou. Nesta terça-feira (8), 
houve outra sessão, mas 
o presidente da Casa não 
compareceu. Ele foi diag-
nosticado com dengue, na 
quarta-feira (2) e, segundo 
a assessoria, desde a última 
segunda-feira (7), o nível de 
plaquetas do parlamentar 
teve queda e ele está em 
casa recebendo soro.
Fora das sessões, Camila 
Rosa disse que não rece-
beu contato do vereador. 
“Nunca me procurou. Os 
assessores e pessoas pró-
ximas a ele que vieram 
conversar comigo deixa-
ram claro que ele não vai 
pedir desculpas porque 
acha que não estava erra-
do. Não sei se estavam tra-
zendo recado”, relata.
“O que eu tenho pedido 
na Câmara é para que te-
nha respeito. Não queria 
que tivesse chegado a esse 
ponto, não queria ter pas-
sado por isso. Mas tomei 
as medidas cabíveis e vou 
deixar para a Justiça decidir 
se ele está errado e será pe-
nalizado de alguma forma. 
A Lei tem sua previsão de 
penalização. Que ele apren-
da com isso e que isso sirva 
de exemplo para que não 
aconteça, inclusive em ou-
tros locais”.
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O número de crianças 
de seis e sete anos 
no Brasil que não 

sabem ler e escrever cresceu 
66,3% de 2019 para 2021, o 
que já expõe um dos efeitos 
da pandemia de Covid-19 no 
ensino brasileiro. A análise foi 
divulgada pela organização 
Todos Pela Educação nesta 
terça-feira (8/2), e esse per-
centual tem base nos dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad Contínua), feita 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística).

A nota técnica “Impactos da 
pandemia na alfabetização de 
crianças”, divulgada pela orga-
nização, declara que “a situa-
ção é preocupante em diversas 
dimensões”. O documento ain-
da aponta que o aumento ex-
pressivo no número de crian-
ças não-alfabetizadas no país 
tem impacto mais grave entre 
alunos negros e pobres.

“Os dados reforçam o im-
pacto da pandemia na edu-
cação, com o aumento do 
número de alunos fora da 

escola por abandono ou eva-
são, queda na aprendizagem 
e aumento das desigualda-
des no recorte raça e cor e 
condições econômicas”, afir-
mou Ivan Gontijo, coordena-
dor de políticas educacionais 
do Todos pela Educação.

Houve ainda crescimento 
das desigualdades entre as 
crianças que residem em áre-
as mais ricas na comparação 
com as que moram em regi-
ões mais pobres do país de 
2019 a 2021. Segundo a pes-
quisa, o percentual das que 

não sabiam ler nem escrever 
aumentou de 33,6% para 
51% entre as mais pobres. Já 
entre as crianças mais ricas, o 
impacto na alfabetização foi 
menor, ainda assim passou de 
11,4% para 16,6% no período.

As desigualdades sociais 

e étnicas do país se refletem 
nos dados. Ao todo, 47,4% 
das crianças pretas não estão 
plenamente alfabetizadas; en-
tre as pardas o índice é 44,5%. 
Já entre crianças brancas, o 
número atual é de 35,1%. 
Quando avaliados os domi-

cílios ricos do país, o índice é 
de 16,6%. Já entre os pobres, o 
número salta para 51%.

“Os dados já eram ruins 
em 2019, a pandemia agravou 
os desafios e trouxe outros 
novos. Os números aumen-
taram por causa do fecha-
mento das escolas por muito 
tempo no Brasil e o impacto 
teria sido menor se o ensino 
remoto tivesse funcionado 
melhor, mas não chegou 
para todos, menos ainda 
para os pobres, pretos e par-
dos”, revela o coordenador.

Os números demonstram 
que a situação fica ainda mais 
preocupante em relação às 
crianças que se encontram 
em maior vulnerabilidade 
econômica. Elas nem sempre 
tiveram acesso à internet, 
computadores e faltou até 
treinamento aos professores.

O percentual de crianças 
de 6 e 7 anos que não fo-
ram alfabetizadas passou de 
25,1%, em 2019, para 40,8%, 
em 2021. Expressivamente o 
número subiu de 1,4 milhão, 
em 2019, para 2,4 milhões.

Divulgação

O Palmeiras está na grande 
final do Mundial de Clubes. No 
Estádio Al Nahyan, o Verdão 
superou o Al Ahly por 2×0, 
com gols de Raphael Veiga e 
Dudu, e vai disputar a decisão 
do torneio. O próximo adver-
sário será o ganhador do con-
fronto entre o Chelsea, da In-
glaterra, e o Al-Hilal, da Arábia 
Saudita. O embate em ques-

tão acontecerá nesta quarta-
-feira (9), a partir das 13h30.

SUPERIORIDADE 
O primeiro tempo do jogo 

entre Palmeiras e Al Ahly foi 
um verdadeiro jogo de xadrez. 
Com o apoio da torcida pales-
trina, que foi até Abu Dhabi 
prestigiar o time, o Verdão to-
mou as iniciativas da partida e 
somou mais de 60% de posse 
de bola. A equipe egípcia, por 

outro lado, se portou com li-
nhas recuadas e apostou em 
contra-ataques que não saí-
ram, devido ao bom compor-
tamento defensivo dos brasi-
leiros. Desta forma, apesar de 
um claro domínio palestrino, 
as chances de perigo foram 
escassas. A mais clara delas ter-
minou em gol. Aos 38 minutos, 
Danilo encontrou Dudu, que 
deu um belo passe para Ra-
phael Veiga. O meio-campista 

dominou, avançou e bateu no 
canto para a alegria alviverde.

Na segunda etapa, o Pal-
meiras demonstrou uma 
postura de mais enfoque nos 
contragolpes, e assim nasceu o 
segundo gol. Na marca dos três 
minutos, Rony tocou para Vei-
ga, o qual passou de letra para 
Dudu. O atacante carregou e 
chutou alto sem chances para 
o goleiro, anotando um golaço 
nos Emirados Árabes Unidos. A 

partir daí, o time treinado por 
Abel Ferreira diminuiu o ritmo 
e o Al Ahly cresceu no duelo, 
principalmente após as altera-
ções. Aos 26, Sherif aproveitou 
rebote de Weverton e mandou 
para o fundo das redes, mas o 
juiz anulou o gol por impedi-
mento, com o auxílio do VAR.

O VAR trabalhou novamen-
te aos 34, quando o capitão Ay-
man Ashraf acertou Rony por 
trás e levou o cartão amarelo. O 

árbitro conferiu outra vez o lan-
ce no vídeo e resolveu expulsar 
o jogador do Al Ahly. A partida 
teve seguimento e houveram 
oportunidades para ambos 
os lados. O árbitro analisou 
dois possíveis pênaltis para 
os egípcios, mas não marcou 
nenhum. Nos acréscimos, We-
verton fez uma grande defesa 
em arremate de Hany, autor do 
gol da vitória sobre o Monter-
rey na etapa anterior.
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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
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649

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 
+ 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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898

PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
sapp: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
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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
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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 
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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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 Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. 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

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 
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 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
1 suiWhatsapp 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, de 
empregada, área de servi-
ço e 1 vaga de garagem. 
aluguel sem burocracia. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de es-
tar e jantar com sacada, 
4Xsubsolo. Armários pla-
nejados. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
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
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ame-
ri(62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
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
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ame-
ri(62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
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 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos vale 
transporte + comissão. 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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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Relatório do Programa 
das Nações Unidas 
para o Desenvolvimen-

to (PNUD) divulgado nesta 
terça-feira (8) aponta que 
seis em cada sete pessoas 
no mundo apresentam uma 
crescente sensação de inse-
gurança, apesar da melhora 
no cenário epidemiológico 
global, em comparação com 
o início da pandemia.

“Apesar da riqueza global 
ser maior do que nunca, a maio-
ria das pessoas está apreensiva 
com o futuro, e esses senti-
mentos provavelmente foram 
exacerbados pela pandemia”, 
afirma Achim Steiner, adminis-
trador mundial do PNUD.

O relatório destaca as ame-
aças que se tornaram mais pro-
eminentes nos últimos anos: 
desigualdade social e financei-
ra, conflitos e capacidade dos 
sistemas de saúde de enfrentar 
novos desafios, como a pan-
demia de Covid-19. De acordo 
com a PNUD, cerca de 1,2 bi-
lhão de pessoas vivem em áre-
as afetadas por conflitos.

Pelos dados e análises 
contidos no informe “Novas 
Ameaças à Segurança Huma-

na no Antropoceno”, a sensa-
ção de segurança das pesso-
as está em queda em quase 
todos os países, inclusive nas 
nações mais ricas do mundo.

Aqueles que se benefi-
ciam de alguns dos mais altos 
níveis de bons resultados de 
saúde, riqueza e educação 
relatam uma ansiedade ainda 
maior nos últimos anos.

O secretário-geral adjun-
to da ONU e diretor do Escri-
tório de Crise do PNUD disse 
que a redução da inseguran-
ça é a “construção” de uma 
solidariedade global. “Um 
elemento-chave para a ação 
prática destacada no relatório 
é a construção de um maior 
senso de solidariedade global 
com base na ideia de seguran-
ça comum”, diz Asako Okai.

“A segurança comum reco-
nhece que uma comunidade 
só pode estar segura se as co-
munidades adjacentes tam-
bém estiverem. Isso é algo que 
vemos muito claramente com 
a atual pandemia: as nações 
são em grande parte impo-
tentes para impedir que novas 
mutações do coronavírus cru-
zem as fronteiras”, completa.

Reprodução

Seis em cada sete pessoas no mundo Seis em cada sete pessoas no mundo 
não se sentem seguras, aponta ONUnão se sentem seguras, aponta ONU

DIÁRIO DO ESTADO
T

GOIÂNIA, 9  DE FEVEREIRO DE 2022



Reprodução

Reprodução

O apresentador do 
Flow Podcast, Bruno Aiub, 
conhecido como Monark 
foi demitido dos Estúdios 
Flow, segundo informou a 
empresa via comunicado 
nesta terça-feira (8). Com 
a decisão ele não irá mais 
apresentar o programa ao 
lado de Igor Coelho.

“Reforçamos o nosso 
comprometimento com a 
Democracia e Direitos Hu-
manos, portanto, o episódio 
545 foi tirado do ar. Comu-
nicamos também a decisão 
que a partir deste momen-
to, o youtuber Bruno Aiub @
Monark, está desligado dos 
Estúdios Flow”, destaca tre-
cho do comunicado.

No comunicado divulga-
do nas redes sociais, a em-
presa afirma que a decisão 
foi tomada em “conformi-
dade com o que determi-
nam todos os preceitos de 
boa prática, nossa visão e 
missão, as quais o Estúdios 
Flow compactua e segue, la-
mentando profundamente 
o episódio ocorrido”.

Os Estúdios Flow ainda 
pediram desculpas “a to-
das as pessoas, em espe-
cial à comunidade judai-
ca”. “Repudiamos todo e 
qualquer tipo de posicio-
namento que possa ferir, 
ignorar ou questionar a 
existência de alguém ou 
de um grupo social”.

O holandês veterano, 
Ben Sombogaard, di-
rige a nova produção 

holandesa da Netflix. Anne 
Frank, Minha Melhor Amiga 
busca mostrar uma nova ver-
são da jovem alemã, utilizando 
como base para adaptação a 
obra Memórias de Anne Frank: 
Reflexões de uma Amiga de 
Infância, de Alison Leslie Gold.

SINOPSE
Hannah Goslar é uma ale-

mã de descendência judia vi-
vendo na Alemanha durante 
a Segunda Guerra Mundial. 
A história da amizade de 
Hannah e Anne atravessa 
momentos marcantes como 
a ocupação nazista em Ams-
terdã e o reencontro entre 
as jovens em um campo de 
concentração.

NOVAS PERSPECTIVAS 
A grande parte das adap-

tações e histórias cinema-
tográficas que se tem sobre 
Anne Frank são inspiradas 
nas publicações de seu diário. 
Tendo esse conhecimento, e 
sabendo que o pai da jovem 
era quem tinha controle do 
que era postado ou não, sa-

bemos momentos seleciona-
dos sobre a vida da alemã.

Nesse longa, Anne Frank é 
destacada muito mais como 
uma adolescente cheia de 
curiosidades e alegrias. Muito 
disso se dá por termos uma 
visão lateral de como a jovem 
se sentia com as amizades e 
a vida ao redor. Essa visão de 
Hannah Goslar, aqui a prota-
gonista da história, traz con-
sigo uma inquietação pela 
ruptura da imagem que se 

tem sobre Anne Frank.
Tendo o conhecimento da 

história que estava contando, 
o diretor sabe da importância 
de dar um certo destaque 
a personagem da Anne. Os 
flashbacks, embora alguns 
cortem a importância do 
contexto e clima vivido, são 
uma grande ferramenta para 
realçar as jovens alemãs.

Com essa ida e vinda que 
é montada de forma atrapa-
lhada, há na direção uma vi-

são de começar e terminar o 
longa com um encontro en-
tre Hannah e Anne. Tal esco-
lha realça ainda mais a visão 
que o diretor buscou para a 
fita, sendo a visão de Han-
nah como que guia o longa.

A atuação de Roeland 
Fernhout, aqui como Va-
der Goslar (pai de Hannah), 
juntamente com o fato de 
podermos conhecer novas 
perspectivas é realmente o 
ponto alto do longa.

“Anne Frank, Minha Melhor Amiga” busca “Anne Frank, Minha Melhor Amiga” busca 
mostrar uma nova versão da história alemãmostrar uma nova versão da história alemã

Podcaster é demitido Podcaster é demitido 
após defender existência após defender existência 
de partido nazistade partido nazista

RICARDO GOMES

DIÁRIO DO ESTADO GOIÂNIA, 9  DE FEVEREIRO DE 2022


	EnvelopeID_dc6b0e90-c1dc-4541-b402-a9fb3bbdb368: DocuSign Envelope ID: B04D16AA-7D9B-4931-8059-420524A78843
	EnvelopeID_3ec64f1f-5f43-4f72-9032-9a7f5a547f27: DocuSign Envelope ID: B04D16AA-7D9B-4931-8059-420524A78843
	EnvelopeID_849b9d18-af85-4aa1-a61e-158cd1a79fab: DocuSign Envelope ID: B04D16AA-7D9B-4931-8059-420524A78843
	EnvelopeID_35a4bc42-d3d9-42b4-93b4-7c17a227d1a4: DocuSign Envelope ID: B04D16AA-7D9B-4931-8059-420524A78843
	EnvelopeID_9a66dd9e-5faa-407c-8e95-fe45a933a274: DocuSign Envelope ID: C85A728C-A095-46BB-B644-ADEECF89BDD1
	EnvelopeID_4a2a953d-c275-4014-b6bd-1f9db5abc585: DocuSign Envelope ID: B04D16AA-7D9B-4931-8059-420524A78843
	EnvelopeID_190bf4c3-3441-41f4-b4ac-904b50bd3505: DocuSign Envelope ID: C85A728C-A095-46BB-B644-ADEECF89BDD1
	EnvelopeID_3fcd09d6-339e-4aae-80f1-2f842026235b: DocuSign Envelope ID: B04D16AA-7D9B-4931-8059-420524A78843
	EnvelopeID_44857c2d-cd1c-4e62-a016-e1fcec612419: DocuSign Envelope ID: B04D16AA-7D9B-4931-8059-420524A78843


