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podendo se transformar em uma doença. Os sintomas podem ir de leves a moderados ou intensos.  p4
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A Região Metropolita-
na de Goiânia terá 
mudanças em seu 

transporte público. A prin-
cipal novidade é a inserção 
do bilhete único, que fun-
cionará por um período de 
duas horas e meia. De acor-
do com o anúncio da Câ-
mara Deliberativa de Trans-
portes Coletivos (CDTC), a 
tarifa de ônibus continuará 
custando R$ 4,30, e outros 
programas começarão a 
ser implementados a partir 
do mês de abril.

BILHETE ÚNICO
A questão que mais cha-

ma a atenção entre as mu-
danças no transporte públi-
co é justamente a criação do 
bilhete único. Prioridade nos 
planos da Rede Metropolita-
na de Goiânia (RMC), a novi-
dade começará a valer em 
abril, e seu funcionamento 
será simples. Ao pagar um 
valor de R$ 4,30, o usuário 
poderá continuar se deslo-
cando de ônibus sem pagar 
novas tarifas, podendo tam-
bém haver integração fora 
dos terminais.

“O anúncio de hoje é 
prova de que avançamos 
na missão de modernizar o 
sistema e garantir dignida-
de aos cidadãos”, afirmou o 
prefeito Rogério Cruz.

NOVOS CARTÕES 
E BILHETES
As questões não param 

por aí. A capital também 
terá o cartão-família, o qual 
só funcionará nos fins de 
semana. Com valor único, 
ele abrirá margem para o 
usuário viajar com mais qua-
tro pessoas cadastradas. O 
Bilhete Um Dia e o Bilhete 
Uma Semana possuem o 

mesmo objetivo de manter 
um bilhete digital válido 
por períodos específicos de 
tempo, descritos nos pró-
prios nomes dos programas. 
Ambos permitirão integra-
ção fora dos terminais.

Já o Cartão Assinatu-
ra se assemelha ao Vale-
-Transporte, e possibilitará 
até oito embarques diários 
em uma assinatura válida 

por 30 dias. Por fim, have-
rá também o Bilhete Meia 
Tarifa, no qual a passagem 
custará R$ 2,15 em percur-
sos de até 5 km, e o Cartão 
Pós-Pago, que permitirá o 
pagamento das tarifas em 
uma fatura no fim do mês.

As mudanças passarão 
a ter vigência ao longo do 
ano. Além disso, haverá 
serviços complementares, 

como integração do CityBus 
3.0 ao serviço convencional; 
bicicletas compartilhadas 
conectadas aos terminais de 
integração; e implantação, 
reforma e manutenção de 
abrigos em pontos de para-
da de ônibus. Um projeto de 
renovação e modernização 
de toda a frota em serviço 
na RMTC e Eixo Anhanguera 
também está em pauta.

Ao longo do feriado de 
Carnaval, a Prefeitura de 
Goiânia está agindo para 
impedir o alastramento da 
Covid-19. Na madrugada 
deste sábado (26), a Cen-
tral de Combate à Covid-19 
desmanchou duas festas na 
capital, uma delas com cer-
ca de 300 frequentadores. 
Além disso, uma tabacaria, 
que funciona como boate, 
recebeu autuação por falta 

de Alvará de Localização e 
Funcionamento.

A Central de Fiscalização 
e Combate à Covid-19 da Pre-
feitura de Goiânia tem uma 
composição de 60 servidores, 
sendo agentes da Guarda 
Metropolitana e auditores 
fiscais. O objetivo do grupo é 
averiguar cumprimento dos 
protocolos de saúde obriga-
tórios para evitar a propaga-
ção do coronavírus.

Iniciando o fim de se-
mana, a Central encerrou 

uma festa clandestina no 
Beco da Codorna. O local 
é uma área pública muni-
cipal com localização no 
Setor Central e estava com 
300 pessoas frequentando. 
Os ingressos para a festa 
custaram entre R$5 e R$10.

A Central de Fiscalização 
e Combate à Covid-19 tam-
bém penalizou uma tabaca-
ria, a qual estava funcionan-
do como boate. Auditores 
fiscais da Secretaria Munici-
pal de Planejamento Urbano 

e Habitação (Seplanh) inter-
vieram. O estabelecimento 
também recebeu notifica-
ção da Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma) 
por poluição sonora.

A Prefeitura de Goiânia 
continuará fiscalizando pos-
síveis pontos de aglomera-
ção ao longo de todo o fim 
de semana e o feriado pro-
longado do Carnaval.

A capital não é a única 
cidade do estado a realizar 
ações parecidas durante 

esse período. A Prefeitura de 
Pirenópolis fechou ruas e au-
mentou a fiscalização. Houve 
a proibição de festas e blocos 
de rua, mas ainda assim a 
expectativa é de que vários 
turistas viajem até o local.

A média de novos casos 
nos últimos sete dias, dentro 
de Goiás, é de 3.951 infec-
ções. Na última sexta-feira 
(25), aconteceu a confirma-
ção de 4.190 novos casos. As 
informações são do centro 
de pesquisas JHU CSSE.

Reprodução

Os moradores de Apareci-
da de Goiânia denunciaram 
ao Diário do Estado que a 
prefeitura resolveu apertar 
o cerco contra os devedores 
de tributos como o Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU). O empresário Ricar-
do de Jesus, de 36 anos, por 
exemplo, teve o nome regis-
trado em dois cartórios, após 
deixar de pagar o imposto 
devido a uma crise financeira.

“O meu nome não che-
gou a ir ao SPC e a Serasa, a 
prefeitura protestou o meu 
nome apenas nos cartórios. 
Pretendo negociar apenas 
no ano que vêm, já que ain-
da estou apertado. Hoje eu 
devo cerca de quatro IPTU’s 
atrasados. Cheguei a pagar 
mais de mil reais como en-
trada em uma tentativa de 
negociar, mas hoje não sei 
mais quanto devo”, disse.

“Pretendia continuar pa-
gando, a fim de quitar a dí-
vida. Porém, o divórcio me 
apertou, além da pandemia 
de Covid-19 que afetou con-
sideravelmente o meu negó-
cio, impossibilitando ainda 
mais os meus recursos para 
pagar o IPTU. Vamos ver o 
que vai dar, se a prefeitura vai 
levar o meu nome adiante, 
mesmo eu não pagando por 
não ter condição”.

MEDO
O empresário teme possí-

veis restrições e prejuízos, de-
vido a inadimplência. Ele diz, 
inclusive, que já foi prejudica-
do em uma tentativa de con-
seguir emprego. “Eu fui me 
candidatar em uma vaga de 
emprego, mas fui barrado por 
conta do IPTU atrasado. É difí-
cil, a gente tenta arrumar ou-
tra fonte de renda para pagar 
as dívidas, mas é impedido 
de trabalhar por conta delas’, 
concluiu. Segundo a prefeitu-
ra de Aparecida de Goiânia, a 
dívida vai para protesto e de-
pois para execução fiscal. 
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O Governo de Goiás, 
por meio da Secreta-
ria de Estado da Saú-

de (SES-GO), promove a cam-
panha de doações de sangue 
nesses dias de Carnaval. O 
intuito é intensificar a coleta 
de sangue e atrair doado-
res já que a demanda por 
hemocomponentes tende a 
aumentar. Além disso, aque-
les que não conseguem doar 
durante os dias normais da 
semana, poderão contribuir 
nos próximos dias.

Os pontos de coleta esta-
duais estarão funcionando 
em horários diferentes e não 
deixarão de realizar os aten-
dimentos. Ao todo, serão 
disponibilizados dez locais 
para realizar a doação, sen-
do dois em Goiânia

A diretora-geral do Hemo-
go chama a atenção dos nú-
meros de acidentes que infe-
lizmente tendem a aumentar 
nesse período. “Muitas pes-
soas vão aproveitar o feriado 
prolongado para descansar e 
visitar familiares em outras ci-
dades. Com esse aumento do 
fluxo de carros nas estradas, 
há também, infelizmente, 

maior número de acidentes”, 
observa Denyse Goulart.

Além disso, a alta dos ca-
sos de dengue e Covid-19 no 
estado contribuem significa-
tivamente para o aumento da 
demanda por sangue.

QUEM PODE DOAR
É necessário estar saudável, 

ter peso acima de 50 kg, apre-
sentar documento com foto 
válido em todo o território na-
cional e ter idade entre 16 e 69 
anos – antes de completar 18 

anos, é necessária uma autori-
zação dos pais ou responsáveis.

COVID-19
Quem tomou a vacina da 

febre amarela deve aguardar 
30 dias para fazer uma doação. 
Já para a vacina contra a gripe, 
o prazo é de 48 horas. No caso 
da vacina contra o coronavírus, 
é preciso esperar 48 horas após 
a dose da Coronavac, do Insti-
tuto Butantan, e sete dias após 
a aplicação das demais vacinas.

Pessoas candidatas à doação 

de sangue com diagnóstico ou 
suspeita de Covid-19 e que apre-
sentaram doença sintomática 
poderão efetuar a doação dez 
dias após a completa recupera-
ção. Para quem teve diagnóstico 
confirmado, mas permaneceu 
sem sintomas, a doação está 
permitida após dez dias da data 
da coleta do exame. Já quem 
teve contato com um caso con-
firmado de Covid-19 durante o 
período de transmissão do vírus, 
poderá doar sangue sete dias 
após o último contato.

Dois grandes legados cul-
turais de Goiás, a Feira Hippie 
e as Cavalhadas, uma das mais 
tradicionais festas populares 
do Estado, estão em processo 
de registro para se tornarem 
Patrimônio Cultural do Estado. 
“Nosso objetivo é preservar e 
salvaguardar esses patrimô-
nios, considerados bens imate-
riais, garantindo legalmente a 
proteção e manutenção deles”.

A Secult é o órgão responsá-
vel por gerir todos os trâmites 
do processo, por meio da Su-
perintendência de Patrimônio 
Histórico, Cultural e Artístico, 
realizando pesquisas e levan-
tamentos em conjunto com a 
comunidade. A execução con-
siste em documentar e acom-
panhar a dinâmica das mani-
festações culturais registradas, 
bem como fomentar ações de 

apoio, promoção, divulgação e 
rentabilização desses bens, por 
meio de estudos, levantamento 
de documentação e produção 
de instrumentos que salvaguar-
dam o bem cultural.

Toda essa ação é feita em 
conjunto entre o Estado, os 
estudiosos da cultura e os 
detentores do bem, para que 
a força da proteção legal não 
prejudique o patrimônio. 

Atualmente os processos de 
registro da Feira Hippie e das 
Cavalhadas estão em fase de 
instrução para a produção dos 
Dossiês Técnicos. A expectati-
va é que todo esse andamen-
to ocorra nos próximos meses, 
para que a documentação ne-
cessária seja produzida, confe-
rida e anexada ao Dossiê para 
a aprovação final do Conselho 
Estadual de Cultura.

Reprodução
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O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos) 
comentou nesta sexta-fei-
ra (18) sobre a recomen-
dação do Ministério Públi-
co de Goiás (MP-GO) em 
reajustar o teto da trava 
do Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano (IPTU) em 
10%. Segundo ele, caso 
os valores sejam diminu-
ídos, isso afetará o cofre 
da Prefeitura e atrapalhará 
investimentos.
O prefeito afirma que a 
recomendação do MP-
-GO ainda não foi entre-
gue à prefeitura, mas que 
sua gestão está atenta “É 
importante lembrar que 
toda e qualquer decisão 
que remove ou que mexe 
com as regras do Código 
Tributário, afetará todo o 
trabalho da prefeitura, in-
vestimentos em educação, 
saúde e nas obras. Tudo 
isso implica. Mas aquilo 
que for decidido pela Justi-
ça, nós acataremos. Justiça 
é para ser respeitada, nós 
trabalhamos de mão da-
das”, disse o prefeito.
O reajuste do IPTU tem 
sido alvo de debates de-
pois da aprovação do 
novo Código Tributário 
do Município (CTM). O 
CTM colocou uma trava 
de 45% de aumento, fora 
o valor da inflação do ano 
de 2021. Entretanto, há re-
latos de imóveis da capital 
com aumento superiores. 
A prefeitura alega que os 
impostos que fogem da 
trava aprovada, podem 
ser revistos, mas é preciso 

se atentar a atualização 
cadastral do imóvel.

OBRAS ATRASADAS 
EM GOIÂNIA
Entre as principais obras 
sendo feitas no município, 
uma das mais esperadas é 
a entrega do BRT Norte-
-Sul, que é realizada desde 
2015. A previsão de entre-
ga era em maio de 2016, 
mas até hoje o transporte 
coletivo não está pronto.
A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura Urbana 
(Seinfra) informou a obra 
do Trecho II do BRT Norte-
-Sul (do Terminal Recanto 
do Bosque ao Terminal Isi-
dória), que inclui mudan-
ças na Praça Cívica, está 
em andamento. Atualmen-
te, foco da operação está 
(no momento) no Terminal 
Isidória, que em breve será 
entregue à rede CMTC/
Redemob e também no 
Viaduto da Perimetral, que 
está em fase final da pavi-
mentação. A previsão ago-
ra é para ser entregue em 
julho de 2022.
Já as obras na Praça Cívica 
estão 75% concluídas. A 
previsão é de que a obra 
esteja concluída no final 
do mês que vem (março). 
Depois de concluída, a 
próxima etapa consiste na 
construção das estações de 
embarque e desembarque.
A Seinfra informou tam-
bém que o Trecho I foi 
paralisado por desistên-
cia contratual no final de 
2021, e será resolvido com 
uma nova licitação. 
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Cerca de 3,6 mil crianças 
de um a 14 anos mor-
rem por ano, no Brasil, 

por causa de acidentes domés-
ticos, principal causa de mor-
te nesta faixa etária segundo 
pesquisa do Departamento 
Científico de Segurança da So-
ciedade Brasileira de Pediatria 
(SBP). As principais causas são 
atropelamentos e afogamen-
tos. Outras 11 mil são hospita-
lizadas, sendo que mais da me-
tade são vítimas de quedas e 
queimaduras de terceiro grau.

No último sábado (19), o 
Diário do Estado, mostrou 
que uma menina de seis anos 
morreu eletrocutada quan-
do tentava carregar o celular 
usando uma extensão, na 
casa dela, na Vila Mutirão, em 
Niquelândia. A criança estava 
com os pais, que consegui-
ram socorro médico. Apesar 
disso, ela morreu pouco tem-
po depois no Hospital Muni-
cipal Santa Efigênia.

No sábado anterior (12), um 
menino de 10 anos também 
morreu ao aspirar um balão de 
festa na casa de uma amiga da 
mãe, na companhia de outras 
crianças, na cidade de Luziânia. 
Testemunhas disseram que ele 
tentou engolir o balão, mas 
ficou engasgado. O garoto foi 
até a cozinha para beber água 

e contou que havia engolido o 
balão, desmaiando em segui-
da. Ele foi levado para a Unida-
de de Pronto Atendimento do 
Jardim Ingá, em Luziânia, onde 
morreu.

VIGILÂNCIA
Os dois casos mostram 

rotinas consideradas banais 

para as famílias. Carregar um 
celular, brincar de balão em 
uma festa, correr pela casa, 
explorar o ambiente. A pes-
quisa desenvolvida pela SBP 
revela que a “residência e 
seu entorno, quando se tem 
crianças e adolescentes, seja 
como moradores, seja como 
visitas, devem estar prepara-

dos para as possibilidades de 
sua exploração e de suas ten-
tativas de descobertas, além 
dos desafios próprios de cada 
idade, para que se retirem os 
riscos dos acidentes”.

Para o pesquisador Tadeu 
Nunes Ferreira, autor da pes-
quisa “Principais causas de 
acidentes domésticos com 
crianças menores de 5 anos de 
idade: uma revisão da literatu-
ra “, de 2014, “os acidentes es-
tão diretamente relacionados 
às fases do desenvolvimento 
neuropsicomotor da criança, 
pois são características de seu 
desenvolvimento o desejo de 
explorar o novo, conhecer o 
meio onde se encontra, fican-
do estas expostas a acidentes”.

Para ele, é preciso a ado-
ção de medidas preventivas 
para evitar acidentes em 
crianças na faixa de 1 a 5 anos.

O vice-presidente do vice-
-presidente do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Goiânia 
(CMDCA), Edson Lucas Viana 

conta que as recomendações 
universais para prevenir aci-
dentes com crianças e ado-
lescentes em casa e fora dela 
são vigilância sempre.

“Eles (os acidentes) acon-
tecem em frações de segun-
dos. Um pequeno descuido 
pode ser fatal. Por isso, as 
crianças precisam estar ao al-
cance de um adulto sempre. 
Vigilância permanente”.

O conselheiro lembra que 
os acidentes ocorrem de vá-
rias maneiras: quedas, cho-
ques, afogamentos, cortes, 
ingestão de medicamentos. 
“Enfim, há uma infinidade 
de hipóteses que causam 
acidentes, a depender do 
ambiente onde a criança se 
encontra e os adultos com as 
quais convive”. Os acidentes 
podem acontecer por ação, 
omissão ou falta dos pais ou 
responsáveis e neste caso, 
segundo ele, “desaguam nos 
Conselhos Tutelares”. No mais, 
os dados são restritos aos 
hospitais e prontos-socorros.

Divulgação

A ansiedade, conside-
rada a doença do século, 
pode ser definida como 
uma emoção de alerta. Na 
maioria das vezes associa-
da a sensações de angús-
tia, tensão ou insegurança, 
a ansiedade faz com que 
tais sentimentos se tor-
nem mais frequentes, in-
tensos ou incontroláveis, 
podendo se transformar 

em uma doença.
Os sintomas podem ir de 

leves a moderados ou in-
tensos. Nos casos mais se-
veros, medicamentos bus-
cam amenizar os sintomas 
da doença, mas alguns dos 
remédios chegam a ter va-
lores um pouco mais salga-
dos que o normal.

No entanto, a pergunta 
que não quer calar é: quem 
sofre de ansiedade pode re-
ceber auxílio-doença?

AUXÍLIO-DOENÇA
O auxílio necessita de 

algumas comprovações 
para que se possa ser pos-
to em prática. O principal 
fator para se receber a aju-
da é se encontrar em um 
estado de incapacidade de 
trabalho temporária. A an-
siedade, em diversos dos 
casos mais incisivos pode 
sim deixar o indivíduo sem 
condições de trabalhar.

Situações que podem pro-

vocar medo, expectativas ou 
dúvidas estão entre reações 
consideradas normais para a 
condição. Caso esses sinto-
mas não sejam tratados, a an-
siedade pode se agravar, re-
sultando no que é chamado 
de Transtorno de Ansiedade 
Generalizada, ou TAG.

Segundo o Manual de 
Classificação de Doenças 
Mentais (DSM.IV), a TAG pode 
afastar um trabalhador de 
serviço devido a decorrência 

dos sintomas, sendo neces-
sário um tempo dedicado ao 
tratamento pelo indivíduo.

REGRAS
A primeira regra pede 

que o paciente esteja in-
capacitado ou afastado 
do trabalho por mais de 
15 dias seguidos, ou então 
na mesma quantidade de 
dias dentro de uma jane-
la de 60 dias. Outra regra 
importante é a falta de re-

cebimentos de 12 ou mais 
pagamentos mensais junto 
ao INSS. A última regra é a 
qualidade de segurado. Tal 
condição só é possível com 
o cidadão que é filiado ao 
INSS, tendo uma inscrição 
e fazendo pagamentos 
mensais a previdência.

Após a obtenção de um lau-
do médico, sendo esse especí-
fico e detalhado, é possível so-
licitar o auxílio-doença no site 
do INSS ou no Meu INSS.

Acidentes domésticos matam anualmente Acidentes domésticos matam anualmente 
cerca de 3,6 mil crianças de um a 14 anoscerca de 3,6 mil crianças de um a 14 anos

Auxílio-doença: Quem sofre de ansiedade pode receber o benefício?Auxílio-doença: Quem sofre de ansiedade pode receber o benefício?
REDAÇÃO

ROSANA MELO 

BRASIL, 28 DE FEVEREIRO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



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 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

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

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
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O presidente russo Vla-
dimir Putin mandou 
o exército preparar 

forças nucleares no fim da 
manhã deste domingo (27). 
A decisão foi uma reação ao 
que considerou declarações 
ofensivas por parte de al-
guns membros da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan). A informação 
foi divulgada pela agência 
de notícias Reuters.

Durante pronunciamento 
na TV estatal, o russo aprovei-
tou para convencer a popula-
ção de que a agressão é mútua.

“Como vocês podem ver, 
países do Ocidente não só 
tomam medidas não amisto-
sas contra nós na dimensão 
econômica. Eu me refiro às 
sanções que todos conhecem 
bem e também aos principais 
dirigentes que lideram a Otan 
que se permitem fazer decla-
rações agressivas em relação 
ao nosso país. Dessa forma, 
comando ao ministro da De-
fesa para que as forças de de-
terrência do país estejam de 
prontidão”, afirmou.

A preocupação de Putin 
é com o risco de a militariza-

ção da Ucrânia, por meio da 
Otan (composta por 30 paí-
ses membros, não incluindo 
a Rússia). Para ele, isso repre-
sentaria uma ameaça ao seu 
país e, então, se baseia nesse 
argumento para justificar os 
ataques com mísseis inicia-
dos nesta quinta (24).

A  aliança entre os inte-
grantes seria uma avanço do 
ocidente no leste europeu e 
se fundamenta no apoio para 
defesa, o que poderia refor-
çar o poder bélico da Ucrâ-
nia contra os russos. Por isso, 
nesta semana ele ameaçou 
a Finlândia e a Suécia, caso 
entrem para a Otan e apoiem 
o país alvo. “Quem interferir 
levará a consequências nun-
ca antes experimentadas na 
história”, declarou.

Neste domingo (27), quar-
to dia de invasão russa, sol-
dados invadiram Kharkiv, a 
segunda maior cidade ucra-
niana, localizada a 400 qui-
lômetros da capital Kiev. Eles 
explodiram um gasoduto 
de gás natural e ainda atin-
giram um depósito de lixo 
radioativo com um míssil. As 
cidades de Kherson, no sul, e 
Berdyansk, no sudeste, foram 
bloqueadas pelo inimigo.
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Durante uma entrevista ao 
programa “Redação SportTV”, 
na manhã desta sexta-feira 
(25), o técnico Tite revelou que 
deixará o comando da Sele-
ção Brasileira após a Copa do 
Mundo do Qatar, que aconte-
ce entre os meses de novem-
bro e dezembro de 2022.

Tite assumiu a Seleção 
Brasileira em 2016, após uma 
ótima campanha nas elimi-
natórias, mas não teve êxito 
na Copa do Mundo da Rússia, 
em 2018. Na ocasião, o time 
foi eliminado pela seleção da 
Bélgica, nas quartas de finais.

Até o momento, duran-
te todo o trabalho de Tite, 
foram 70 jogos, com 51 vi-

tórias, 14 empates e apenas 
cinco derrotas.

Durante a entrevista, Tite 
afirmou que fez questão de 
revelar sua posição sobre o 
assunto, afirmando que não 
possui motivos para escon-
der sua saída do comando 
da equipe. “Vou até o fim do 
Mundial. Não tenho porque 
mentir aqui”, disse.

QUEM VEM A SEGUIR?
Por conta do anúncio, 

torcedores já elegeram o 
principal nome para substi-
tuir Tite: Pep Guardiola. No 
momento, o professor do 
Manchester City tem contra-
to até junho de 2023, e deve 
cumprir o vínculo até o final 
do compromisso.

“Studio 666” é o pro-
jeto responsável 
por apresentar os 

integrantes da banda Foo 
Fighters em uma inusitada 
jornada cinematográfica. Nes-
ta segunda-feira (8), o longa-
-metragem ganhou sua data 
de estreia: 25 de fevereiro de 
2022 (via Deadline). Gravado 
secretamente, o filme tem 
direção de BJ McDonnell, de 
“Terror no Pântano 3” e “Slayer: 
The Repentless Killogy”. Confi-
ra o pôster da narrativa que 
mescla comédia e terror

“Filmado na mesma 
casa onde gravamos nosso 
último álbum ‘Medicine at 
Midnight’ – disse a vocês que 
aquele lugar era assombra-
do! – queríamos recapturar 
a magia clássica que todos 
os nossos filmes favoritos de 
rock’n roll tinham, mas com 
uma reviravolta: um gore 
absurdamente hilário”, disse 
Grohl em um comunicado.

McDonnell chamou o pro-
jeto de “uma combinação 
perfeita de todas as coisas 
que amo. Rock, terror e co-
média, todos ligados em um 
filme muito emocionante”.

“Dave Grohl e seus com-

panheiros de banda do Foo 
Fighters ( Taylor Hawkins, 
Nate Mendel, Pat Smear, 
Chris Shiflett e Rami Jaffee ) 
estrelam um filme que roda-
ram em segredo, sobre o que 
acontece quando a lendária 
banda de rock aluga uma 
mansão em Encino imersa 
em rock macabro e rolar a 

história, para gravar seu 10º 
álbum. O problema é que o 
frontman Grohl está bloque-
ado criativamente, e quan-
do as forças do mal na casa 
afundam em sua consciência, 
a energia criativa começa a 
fluir, mas o sangue também. 
O Foo Fighters pode terminar 
o álbum, com a banda ainda 

viva para a turnê? ”
O elenco ainda inclui 

Whitney Cummings, Leslie 
Grossman, Will Forte, Jenna 
Ortega e Jeff Garlin. “Studio 
666” chega aos cinemas esta-
dunidenses em 25 de feverei-
ro pela Open Road Films. Por 
enquanto, não há previsão 
da estreia em solo nacional.

“Studio 666”, o filme de terror “Studio 666”, o filme de terror 
cómico dos Foo Fighterscómico dos Foo Fighters

Técnico Tite revela que Técnico Tite revela que 
deixará Seleção após Qatardeixará Seleção após Qatar

BRASIL, 28 DE FEVEREIRO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br

ESTEFHANNY GARCIA 


	EnvelopeID_55ae63df-fb54-4308-b2bb-3f0b0255c9fd: DocuSign Envelope ID: 247DACAD-D1D1-417F-A2E8-77A83BFFF589
	EnvelopeID_db59d82e-7ba2-4bd7-947a-1f8e7c35e809: DocuSign Envelope ID: 247DACAD-D1D1-417F-A2E8-77A83BFFF589
	EnvelopeID_a3bc1b38-0d08-4dca-a192-1593db1a80cd: DocuSign Envelope ID: 247DACAD-D1D1-417F-A2E8-77A83BFFF589
	EnvelopeID_e938e8d9-9925-4352-a61c-cfda587bccc1: DocuSign Envelope ID: 247DACAD-D1D1-417F-A2E8-77A83BFFF589
	EnvelopeID_023e4a1f-0c2d-4662-945a-00acbe9d37b7: DocuSign Envelope ID: 247DACAD-D1D1-417F-A2E8-77A83BFFF589
	EnvelopeID_8a5cc17e-a094-4fc8-95cf-48366ac29676: DocuSign Envelope ID: 247DACAD-D1D1-417F-A2E8-77A83BFFF589
	EnvelopeID_4e687fb6-ffaa-43a4-80e6-52d35b113434: DocuSign Envelope ID: 247DACAD-D1D1-417F-A2E8-77A83BFFF589
		2022-02-27T10:20:53-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




