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Nascida na comunida-
de Kalunga, maior 
território quilombola 

do país, Vercilene Dias, na-
tural de Cavalcante, região 
Nordeste de Goiás, está entre 
as “20 mulheres de Sucesso” 
da revista Forbers. A lista é 
divulgada anualmente com 
nomes femininos que se des-
tacaram em diversas áreas 
de atuação. Ela é a primeira 
quilombola com o título de 
mestre em Direito do Brasil.

Sem acesso a energia elé-
trica, internet ou escola, aos 
11 anos Vercilene precisou 
se mudar para estudar. Nes-
te período, ela conta que tra-
balhou como doméstica, em 
troca de casa e comida, além 
do direito à educação.

INFÂNCIA
Para defender a família, 

movida pelo desejo de justiça, 
na infância, Vercilene tinha o 
intuito de se tornar militar.

“Quando eu morava na 
comunidade tinha um co-
ronel que vivia ameaçando 
minha família. Ele chegava 
geralmente armado lá em 
casa, com um monte de 
cachorro, capangas. Falava 
que dava para gente um 
tempo para sair de casa, 
meu pai dizia que a gente 
não tinha para onde ir.

Aí meu primeiro brin-
quedo industrializado, foram 
dois soldados. Foi até meus 
padrinhos que me deram. 
Na época, eu perguntei se 
eram gêmeos, e eles falaram 
que eram pessoas do bem, 
que puniam pessoas do 
mal. Então, eu decidi que ia 
ser militar, ia para o exército 
para poder punir este coro-
nel que vivia ameaçando a 
gente”, contou Vercilane.

Apenas durante sua es-
tadia em Arraias, a Kulunga 

teve conhecimento sobre o 
curso de Direito, no qual é 
graduada pela Universida-
de Federal de Goiás (UFG).

ADOLESCÊNCIA
Em 2005, ela se mudou 

para Aparecida de Goiânia, 
região Metropolitana de Goi-
ânia, onde concluiu o ensino 
fundamental e médio no Colé-
gio Estadual Maria Rosilda Ro-
drigues e Colégio Estadual Ga-
ravelo Park, ambos localizados 
no setor Garavelo. A princípio, 

Vercilene veio para morar com 
uma tia, mas ao chegar no 
município preferiu dividir o 
aluguel com uma conhecida.

“Na época, eu conse-
gui um trabalho, sem car-
teira assinada, ganhan-
do meio salário. E aí eu 
conseguia pagar minhas 
despesas. Poucas pesso-
as sabem, mas eu concluí 
o ensino fundamental e o 
ensino médio em Apare-
cida de Goiânia”, relem-
brou a Kalunga.

DIFICULDADES
Vercilene ingressou no 

ensino superior em 2011, 
pelo programa UFGInclui, 
que destina vagas para in-
dígenas e quilombolas. No 
primeiro semestre da fa-
culdade eu chorava muito 
porque achava que não ia 
conseguir. Em 2011 ainda 
não tinha sistema de cotas, 
eram poucos os negros den-
tro da faculdade e eu era a 
único quilombola, apesar 
de ninguém saber que eu 
era quilombola. A não ser as 
pessoas que conversavam 
comigo, mas o restante não 
sabia”, recordou Vercilene.

CRESCIMENTO
Ainda de acordo com 

ela, apesar das dificulda-
des, o ingresso no o Núcleo 
de Assessoria Jurídica (Na-
jup) da UFG, foi importante 
para seu desenvolvimento 
dentro da universidade.

“Foi um período difícil 
até eu entrar para o Núcleo 
de Assessoria Jurídica (Na-
jup). Para mim, aquele foi o 
espaço onde eu comecei a 
dialogar com outros colegas 
e que tinha tudo a ver com 
a minha luta, com o que eu 
queria na vida, que era de-
fender o lugar onde meus 
pais viviam, o lugar que eu 
tenho e chamo de casa, o 
resto é tudo passageiro. 

Anápolis, Águas Lindas de 
Goiás e Trindade. Essas são 
as próximas três cidades que 
vão receber o apoio da Cen-
tral Única das Favelas em Goi-
ás (CUFA GO) no combate ao 
mosquito da dengue no Esta-
do. A última ação foi realiza-
da no sábado (6), em setores 
de Senador Canedo, região 
metropolitana da capital. Em 
conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde, foram 
vistoriadas 5 mil residências 
em três setores da cidade.

A campanha contou com 
ajuda de profissionais es-
pecializados em endemia, 

que conscientizaram os mo-
radores sobre os focos do 
mosquito da dengue. Além 

disso, voluntários da CUFA 
entregaram sacos de lixo e 
retiraram entulhos que po-
deriam ser criadouros.

Segundo o vice-presi-
dente da organização, An-
derson Carlos, a alta na taxa 
de contaminação é algo 
alarmante para o estado.

”Sabemos que o cresci-
mento da dengue no Estado 
atravessou os 900% e isso é 
muito agravante, e nos dei-
xou em estado de alerta” diz 
o vice-presidente. ”Resol-
vemos procurar Prefeituras 
para iniciar o trabalho, ao 

lado de diversas pessoas 
para retirar entulhos e focos 
do mosquito. E acredito que 
isso ajudará na diminuição 
da contaminação”

O Estado de Goiás regis-
trou um aumento de 215% 
no número de casos da den-
gue, em comparação ao ano 
passado. No último mês, 
quatro mortes foram confir-
madas pelo estado e outros 
oitos óbitos seguem em in-
vestigação. A organização 
aguarda agora a confirma-
ção de outras cidades para 
também praticarem a ação.

Reprodução

Quem tiver interesse em 
adquirir produtos feitos e 
comercializados exclusiva-
mente por mulheres em-
preendedoras, a Prefeitura 
de Goiânia promove, nesta 
terça-feira (8) e quarta-feira 
(9), das 8h às 18h, na área de 
Convivência do Paço Munici-
pal, a Feira de Talentos com 
35 expositoras. O evento 
integra a programação do 
projeto Goiânia por Elas, con-
junto de ações em comemo-
ração ao Mês da Mulher.

Entre os itens em exposi-
ção estão artesanato, moda, 
joias, alimentação e bem-
-estar (massagem). Dentre 
os produtos, inclusive,  po-
dem ser encontrados tricô 
confeccionado por artesã 
com deficiência visual, além 
de moda afro e biojoias.

Os artigos comercializa-
dos são de expositoras que 
já recebem apoio da prefei-
tura, por exemplo, a Feira das 
Pretas e Feira do Lixo Zero, e, 
também, de novas empreen-
dedoras convidadas.

“Goiânia é inclusiva, res-
peitosa e por elas. Destaca-
mos o papel que a mulher 
exerce em todas as áreas, 
em especial, a econômica. 
Fomentar o empreende-
dorismo feminino é pro-
porcionar renda à mulher 
goianiense e, consequente-
mente, sua autonomia”, afir-
ma o prefeito Rogério Cruz.

Da privação aos holofotes: conheça a Da privação aos holofotes: conheça a 
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O governador Ronal-
do Caiado acom-
panhou, na tarde 

desta segunda-feira (07), o 
ministro do Trabalho e Pre-
vidência, Onyx Lorenzoni, na 
apresentação do Programa 
Nacional de Serviço Civil Vo-
luntário aos prefeitos de 44 
municípios goianos. Durante 
o evento, realizado no Teatro 
Goiânia, na capital, gestores 
públicos tiveram acesso à 
nova proposta do governo 
federal que visa a qualificar 
trabalhadores e promover a 
reintegração ao mercado de 

trabalho.
A ação é voltada para jo-

vens de 18 a 29 anos, além de 
trabalhadores acima de 50 
anos que estão sem emprego 
há mais de dois anos. O obje-
tivo é aumentar a emprega-
bilidade nestes segmentos 
e transferir renda por meio 
de bolsa qualificação de, no 
mínimo, um salário mínimo. 
A proposta prevê o período 
de um ano de auxílio junto às 
prefeituras, com a prerrogati-
va de que os contemplados 
prestem serviço de interes-
se social em um turno e, no 

contraturno, participem de 
cursos para aprimoramento 
em suas áreas de atuação.

O ministro afirmou que o 
programa representa opor-
tunidade, transformação de 
vida e futuro. “O objetivo 
é construir uma rampa de 
ascensão social. No mundo 
da informalidade, as pesso-
as carecem de experiência. 
Hoje temos áreas no Brasil, e 
Goiás não deve fugir à regra, 
onde não temos mão de obra 
suficiente, porque falta quali-
ficação. Então nós juntamos 
renda, oportunidade de ex-

periência e qualificação”, de-
finiu Lorenzoni.

Caiado disse que a fer-
ramenta surge como uma 
estratégia para diminuir 
o ciclo da pobreza. “Esse 
projeto tem o objetivo de 
emancipar o cidadão. Dar a 
ele não só a formalidade do 
emprego, mas a renda”, sa-
lientou. “O desafio agora é a 
retomada, o emprego, supe-
rarmos dificuldades, gerar 
riqueza ao Estado e fazer o 
dinheiro circular. Superamos 
uma pandemia e um quadro 
fiscal. Agora é responder à 
população em condições de 
qualidade de vida”, afirmou o 
governador.

Presidente da Federação 
Goiana dos Municípios (FGM) 
e prefeito de Campos Verdes, 
Haroldo Naves destacou a 
importância da iniciativa, es-
pecialmente por contemplar 
pessoas que necessitam de 
um posicionamento no mer-
cado de trabalho. “Nós, pre-
feitos e prefeitas, dentro das 
limitações, vamos aderir ao 
programa”, informou. A opi-
nião foi compartilhada pelo 
presidente da Associação 
Goiana de Municípios (AGM), 
o prefeito de Goianira, Carlão 
da Fox. “Vai ajudar bastante 
os municípios”, ressaltou.

O deputado estadual An-
tônio Gomide (PT) apresentou 
nesta quinta-feira (03) à As-
sembleia Legislativa um proje-
to de lei (PL) para implantação 
de câmeras e microfones nos 
uniformes policiais em Goiás. 
Na justificativa, a proposta visa 
impedir a violência em opera-
ções da Polícia Militar e Civil.

O parlamentar argumen-
ta que nos estados onde o 
projeto foi adotado houve 
uma redução no número de 
mortes em ocorrências. Para 
o petista, a medida serve de 
auxílio aos próprios agentes 
e a toda a sociedade, pois dá 
transparência nas ações e au-
menta a confiança da popu-

lação na polícia.
O PL segue para a trami-

tação nas comissões da Casa, 
começando pela Constitui-
ção de Constituição e Justiça 
(CCJ). O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil), em en-
trevista ao jornal O Popular, 
disse não concordar com a 
implantação de sistema de 

vídeo e áudio nos uniformes.
“Eu tenho de primeiro 

dar aos meus policiais gas-
tos com condições de arma-
mento, de qualificação para 
enfrentar bandido com pon-
to 50, para enfrentar bandi-
do com tecnologia máxima 
que estão tendo. Os gastos 
são limitados”, afirmou.

Reprodução
Reprodução

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
afirmou nesta segunda-
-feira, 7, que vai discutir 
o salto dos preços do 
petróleo em reunião no 
período da tarde com os 
Ministérios da Economia, 
Minas e Energia e a Petro-
bras. Ele ainda voltou a 
criticar a política de pre-
ços da estatal, que alinha 
a variação dos combus-
tíveis à cotação interna-
cional do petróleo. “Não 
pode continuar”, decla-
rou o chefe do Executivo.

Como revelou o Bro-
adcast (sistema de no-
tícias em tempo real do 
Grupo Estado), o gover-
no convocou a reunião 
interministerial em meio 
aos impactos da guerra 
na Ucrânia sobre o valor 
do petróleo e avalia um 
novo programa de sub-
sídio aos combustíveis, 
com validade de três a 
seis meses. O objetivo 
é evitar um repasse dos 
preços para as bombas 
dos postos de gasolina.

“O preço altíssimo 
do petróleo é anormal, 
atípico. O governo fe-
deral, nós, juntamente 
com Economia agora à 
tarde, Ministério de Mi-
nas e Energia e própria 
Petrobras, vamos buscar 

alternativa Porque se for 
repassar isso tudo para o 
preço dos combustíveis, 
tem que dar aumento 
de 50%, não é admissí-
vel”, afirmou o presiden-
te em entrevista à Rádio 
Folha de Roraima.

Bolsonaro também 
subiu o tom nas críticas 
à política de preços da 
Petrobras. “Tem legisla-
ção errada, feita lá atrás, 
que você tem paridade 
com preço internacional. 
O que é tirado do pe-
tróleo leva-se em conta 
o preço fora do Brasil, 
isso não pode continuar 
acontecendo. Estamos 
vendo isso aí sem mexer, 
sem nenhum sobressal-
to no mercado”, declarou 
o chefe do Executivo na 
mesma entrevista. “Leis 
feitas no passado são o 
grande problema. Va-
mos buscar solução de 
forma bastante respon-
sável”, acrescentou.

De acordo com o pre-
sidente, o salto de preços 
do petróleo é grave, mas 
pode ser resolvido. “O 
mundo está passando por 
isso, mas nós temos alter-
nativas. Perto da Europa, 
estamos em situação pri-
vilegiada. A população 
não aguenta alta nesse 
porcentual no Brasil”.

“Emancipar o cidadão”, diz “Emancipar o cidadão”, diz 
Caiado sobre Serviço Civil VoluntárioCaiado sobre Serviço Civil Voluntário
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O Ministério da Ci-
dadania publicou 
no Diário Oficial da 

União (DOU) uma instrução 
normativa com os procedi-
mentos para identificar as 
gestantes elegíveis ao Bene-
fício Composição Gestante 
(BCG), integrante do pacote 
do Auxílio Brasil.

O BCG tem por objetivo 
aumentar a proteção à mãe e 
ao bebê durante a gestação, 
promovendo maior atenção a 
uma fase essencial para o de-
senvolvimento da criança. O 
benefício pago é de R$ 65 por 
mulher grávida na família. O 
valor, pago durante nove me-
ses, é concedido sem ter em 
conta o estágio da gravidez 
ou se o pré-natal foi iniciado.

Recebem o benefício as fa-
mílias inscritas no CadÚnico 
ou já beneficiárias do Auxílio 
Brasil, desde que sejam res-
peitadas as demais regras do 
programa, tais como a família 

não possuir renda per capita 
mensal superior à linha de 
pobreza (entre R$ 100 e R$ 
200), salvo se estiver dentro 
da regra de emancipação.

Uma família que tenha 
mais de uma gestante iden-

tificada poderá receber mais 
de um benefício.

“Cada gestante só pode 
receber um BCG por vez. Uma 
vez concedido, a gestante só 
poderá receber um novo BCG 
após 12 meses da concessão 

do BCG anterior, mesmo que 
haja gestações diferentes nes-
te período”, diz a instrução.

A instrução diz ainda que 
não será possível o registro da 
gestação caso o atendimento 
tenha sido realizado após a 

data provável do parto, conta-
da até 42 semanas após a úl-
tima menstruação da mulher.

A operacionalização para 
saber quem tem direito a re-
ceber o benefício é feita em 
conjunto pelos ministérios da 

Saúde e da Cidadania. Pela 
instrução, o Ministério da Saú-
de é responsável pelo repasse 
para o Ministério da Cidadania 
da relação de gestantes loca-
lizadas nos Serviços de Aten-
ção à Saúde do Sistema Único 
de Saúde (SUS), e também 
pela rotina já estabelecida de 
acompanhamento de condi-
cionalidades de saúde, como 
a realização do pré-natal.

Os dados do acompanha-
mento de condicionalidades 
de saúde do sistema de in-
formação do SUS também 
serão utilizados para a con-
cessão do benefício.

Nesse caso, a instrução diz 
que o acompanhamento das 
condicionalidades de saúde 
será realizado em duas vigên-
cias por ano: uma de janeiro a 
junho e a outra de julho a de-
zembro. O público a ser acom-
panhado será selecionado a 
cada vigência pelo Ministério 
da Cidadania com base na fo-
lha de pagamento do Auxílio 
Brasil e no CadÚnico.

Divulgação

Brigas de torcedores sem-
pre estiveram presentes no 
mundo do futebol. O início 
deste ano, contudo, vem re-
servando ainda mais ocorrên-
cias negativas desse tipo. Em 
pouco mais de dois meses, 
seis grandes casos de selva-
geria no Brasil estiveram nos 
holofotes. Relembre todos 
eles, envolvendo diferentes 
clubes do esporte nacional.

SEIS CONFUSÕES
No mesmo dia, em 24 de 

fevereiro, aconteceram dois 
casos de violência de torce-
dores. Ambos ocorreram na 
Região Nordeste. O primeiro 
foi em Salvador, enquanto a 
delegação do Bahia se dirigia 
à Arena Fonte Nova para en-
frentar o Sampaio Corrêa. No 
caminho, o ônibus do Tricolor 
de Aço foi atingido por uma 
bomba. Os jogadores Danilo 
Fernandes, Marcelo Cirino e 

Matheus Bahia se feriram. Os 
dois últimos tiveram machu-
cados leves, mas o primeiro 
sofreu um trauma no olho e 
precisou fazer cirurgia. Para-
lelamente, em Recife, a van 
do Náutico foi alvo de objetos 
arremessados, por pouco não 
acertando algum passageiro.

Em 26 de fevereiro, houve 
confusão na Região Sul. Em 
Porto Alegre, no trajeto para 
o tradicional clássico Gre-Nal, 
torcedores rivais jogaram pe-

dras no transporte do Grêmio. 
Uma delas acertou o meia pa-
raguaio Villasanti, que sofreu 
concussão cerebral e trauma-
tismo craniano; ele recebeu 
alta no dia seguinte. Na mes-
ma data, houve uma invasão 
generalizada por parte da 
torcida do Paraná Clube, em 
Curitiba, após o rebaixamen-
to do time no Campeonato 
Paranaense. Apoiadores da 
equipe tentaram agredir os 
próprios jogadores.

Por último, no Sudeste, 
aconteceu uma morte no 
último domingo (6). Antes 
do clássico entre Cruzeiro 
e Atlético-MG, em Belo Ho-
rizonte, ocorreram brigas 
entre torcedores rivais, re-
sultando no falecimento de 
uma pessoa de 25 anos. No 
mesmo dia, as torcidas de 
São Paulo e Corinthians se 
enfrentaram em uma esta-
ção de metrô em São Paulo, 
mas não houveram feridos.

CASO NO MÉXICO
Confusões no futebol não 

se restringem apenas ao Brasil. 
No dia 25 de fevereiro, houve 
uma briga generalizada entre 
torcedores de Atlas e Queré-
taro, no México. A informa-
ção oficial é de que são pelo 
menos 26 feridos, apesar de 
inicialmente terem sido divul-
gadas mais de 15 mortes, prin-
cipalmente após as postagens 
de vídeos assustadores. O caso 
ainda está em investigação.

Governo Federal vai conceder benefício Governo Federal vai conceder benefício 
a gestantes, saiba como conseguira gestantes, saiba como conseguir
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
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
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
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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
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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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
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, 
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, 
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

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 
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
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa
, co z i nha , s a l a , va rand
a,barracão com 2/4, 
sala e cozinha com en-
tra8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
viço coberta, play ground, 
churrasqueira c/ quiosque 
155mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
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 veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. 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 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
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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As histórias que povos 
antigos contavam so-
bre bem e mal concor-

dam em um ponto principal: 
que o grande trunfo do diabo 
é a confusão. A própria palavra 
“diabolus”, vinda do latim, sig-
nifica “aquilo que separa”. Pois 
no fim das contas, a famosa 
maçã da discórdia da mitolo-
gia grega, que foi implantada 
por Éris durante uma festa 
entre os deuses do Olimpo, 
e acabou causando toda a 
Guerra de Tróia, é a mesma 
maçã do Éden, mordida por 
Eva, e depois por Adão, que 
teria causado a queda de todo 
o gênero humano. Mas o que 
isso tem a ver com tudo?

Tanto o povo hebreu 
quanto os gregos escolhe-
ram a figura da maçã para 
representar, em seus mitos, 
um dos sete pecados capitais: 
a vaidade. “Capital”, que vem 
de “cabeça”, sugere que esse 
tipo de desvio de caráter é 
capaz de se desdobrar em mil 
novos erros, que por sua vez, 
originados daquele “pecado-
-cabeça”, vão afundando o 
indivíduo num lamaçal de 
confusão em que ele mesmo, 
sem ajuda, é incapaz de sair.

Exatamente como a deusa 
Éris, ou a serpente do paraíso, 

Vladimir Putin aprendeu o 
truque da maçã da confusão, 
tornando-se o maior estrate-
gista político de nosso tem-
po. Sorrateiro, com propostas 
tentadoras e personalidade 
intrigante, o mundo inteiro, 
mas principalmente os brasi-
leiros, ficam diante dele como 
um verdadeiro habitante 
da Torre de Babel: perdidos, 
como se cada um falasse o 
seu próprio idioma e nin-
guém entendesse mais nada.

Afinal, de qual lado o ho-

mem está? A resposta é sim-
ples: do dele. Talvez engolido 
pelo pecado-master da vaida-
de, Putin sente a necessidade 
de agradar a todos os lados 
da polarização política, para 
que sutilmente coloque em 
prática os seus objetivos, sem 
grandes obstáculos. E parece 
estar funcionando: Vladimir 
é uma das únicas figuras –se-
não a única– admirada tanto 
por progressistas quanto por 
conservadores. Do mesmo 
modo, na outra face da mo-

eda, pode ser igualmente 
detestado por “direitistas e 
esquerdistas“.

E por quê? Porque é fá-
cil calotear o brasileiro. Mais 
simples do que enganar Bran-
ca de Neve na floresta, Putin 
não precisa se vestir de boa 
velhinha para nos oferecer 
uma maçã envenenada (olha 
ela aí de novo): basta falar o 
que cada grupo quer ouvir. 
Num dia, ele fala grosso, faz 
cavalgadas na floresta com 
cara de mau e se diz cristão 

ortodoxo: daí os conservado-
res se derretem todos, como 
menininhas apaixonadas. 
“Que lindo, ele é nosso he-
rói!”, tietam nas redes sociais. 
Enquanto isso, a esquerda se 
enoja: “macho escr*t*, hétero 
top!“, bravejam no Twitter.

Mal amanhece um novo 
dia, e Putin já estará saudan-
do a memória de Lênin, can-
tando o hino da antiga União 
Soviética e ligando para Nico-
lás Maduro, na Venezuela, e 
Díaz Canel, representante da 

família Castro em Cuba, para 
pedir apoio durante a inva-
são à Ucrânia. Então, uma ala 
conservadora confirma suas 
suspeitas sobre o “lado políti-
co de Putin”, e outros pagam 
de cegos, passando por cima 
da coisa toda. Porque claro: 
ele exala testosterona. Já a es-
querda, nessas horas, endure-
ce, fica brava e toda guerreira: 
o PT mesmo manifestou, em 
suas redes sociais do Senado, 
afabilidade à Rússia durante 
as recentes invasões. Eles es-
creveram que condenam “a 
política de longo prazo dos 
EUA de agressão à Rússia”, mas 
a coisa pegou tão mal que a 
publicação foi apagada (em-
bora os prints sejam eternos).

Para se ter uma ideia da 
capacidade de camaleão de 
Vladimir Putin, ele consegue, 
numa só carta, endereçada ao 
povo russo na semana passa-
da, agradar a gregos, troianos 
e maltas: chama o ocidente de 
decadente, denuncia farsas da 
ONU e fala em “moralidade, 
justiça e verdade”: ponto mar-
cado com a direita! Noutro 
parágrafo, acusa os Estados 
Unidos de serem maldosos 
imperialistas, chamando a na-
ção de “império das mentiras”: 
ponto para Vladimir-militan-
te, e a esquerda vai ao delírio!

Reprodução
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Foi revelado nesta 
segunda-feira (07) que o 
WhatsApp está usando sua 
versão Beta para Iphone 
para realizar a testagem de 
uma nova função. Ela vai 
possibilitar aos usuários 
a criação de enquetes em 
grupos. A informação foi 
revelada pelo site que mo-
nitora as atualizações do 
aplicativo, o WABetaInfo.

Segundo o site, as prin-
cipais evidências do novo 
recurso foram encontradas 
na versão 22.6.0.70 para 
aparelhos IOS. A novidade 
está disponível para partici-

pantes do programa TestFli-
ght, que usuários da Apple 
testam versões gratuitas de 
novos aplicativos. Uma foto 
vasada mostra o campo em 
que os usuários do WhatsA-
pp poderão definir qual será 
a pergunta e quais serão as 
opções para voto.

Além dessa novidade, o 
aplicativo de mensagens 
vai manter a criptogra-
fia nas enquetes, sendo 
assim, pessoas que não 
estiverem nos grupos em 
que os questionamentos 
forem realizados não po-
derão saber quais são as 
perguntas, nem as repos-
tas dos participantes.

Vikings: Valhalla está em 
primeiro lugar na lista 
atual dos conteúdos 

mais assistidos da Netflix. Não 
somente entre as séries, mas 
também na relação geral de tí-
tulos da plataforma. A empresa 
de streaming lançou todos os 
oito episódios da primeira tem-
porada de uma só vez, como 
de praxe, em 25 de fevereiro. 
Logo nos primeiros dias, a pro-
dução alcançou o topo de ten-
dências e vem se mantendo na 
liderança, apostando em uma 
ambientação bélica envolven-
do os guerreiros nórdicos.

SINOPSE
Vikings: Valhalla é fruto do 

sucesso de uma outra série 
da History Channel, intitula-
da simplesmente de Vikings. 
A obra em questão teve seis 
temporadas e contou a história 
de Ragnar Lothbrok, uma das 
maiores figuras do imaginário 
escandinavo. A sua jornada 
mistura lendas e fatos históri-
cos, aproximando-se mais da 

ficção do que da representa-
ção fiel dos acontecimentos. A 
trama investiu em toda a vida 
de Ragnar, abordando tam-
bém os feitos de seus filhos.

Cem anos depois dos 
acontecimentos de sua pre-
decessora, Vikings: Valhalla 
tem uma proposta diferente 
em mente. O seu enfoque 
está na queda da Era Viking 
na Europa Medieval, quando 
os guerreiros nórdicos come-

çaram a perder a influência no 
Velho Continente. Os três per-
sonagens principais são Leif 
Erikson (Sam Corlett), Freydis 
Eiriksdóttir (Frida Gustavsson) 
e Harald Sigurdsson (Leo Su-
ter), e o enredo desenvolve 
guerras envolvendo, sobretu-
do, vikings e britânicos.

Apesar de Vikings: Valhalla 
ter desenvolvimento da Ne-
tflix, e não do History Channel, 
os produtores são os mesmos 

nas duas obras. O roteirista 
Michael Hirst está entre eles. 
Desta forma, a essência das 
duas séries é semelhante, 
ainda que se passem em 
épocas distintas. A estratégia 
vem culminando em um alto 
índice de sucesso em Vikin-
gs: Valhalla. Além de estar no 
topo dos títulos mais assisti-
dos da Netflix no momento, 
a primeira temporada pos-
sui 91% de aprovação.

Vikings: Valhalla estreia no topo dos Vikings: Valhalla estreia no topo dos 
conteúdos mais assistidos da Netflixconteúdos mais assistidos da Netflix

WhatsApp revela nova WhatsApp revela nova 
função que vai dar o que função que vai dar o que 
falar em pleno ano eleitoralfalar em pleno ano eleitoral

LUIZ F. MENDES 
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