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309 óbitos, 28% menor que o cálculo de duas semanas atrás, o que demonstra tendência de queda. O índice já segue esta tendência há 23 dias. 
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Os homens ainda são 
a ampla maioria dos 
empreendedores 

goianos, tanto entre os que 
geram empregos, quanto 
em relação aos que traba-
lham por conta própria. No 
estado, apenas 35% dos 
negócios são de mulheres 
contra 65% geridos por eles. 
Na pandemia, o número de 
mulheres que empregam 
outras pessoas caiu 30,5% 
e o de homens teve queda 
menor: 12,4%. Os dados 
comparam os anos de 2019 
e 2020 e são do estudo Perfil 
da empreendedora goiana: 
o empreendedorismo por 
mulheres, divulgado recen-
temente, feito pelo Sebrae 
Goiás em parceria com a 
Universidade Federal de 
Goiás (UFG).

Por outro lado, o em-
preendedorismo feminino 
vem mantendo crescimento 
constante em Goiás, desde 
a década de 1980. Entre as 
mais de 330 mil empreende-
doras goianas, está a estilista 
Naya Violeta, que criou o ate-
liê com seu próprio nome, há 
sete anos. Ela tem 32 anos de 
idade, nasceu em Goiânia e 
foi criada em Goianira. Como 
afro-empreendedora, sua 
proposta é criar peças que 

representem a cultura negra, 
com inspirações no Candom-
blé, por exemplo.

“A essência e a história do 
povo negro vêm sendo so-
cialmente apagadas. Fomos 
ensinados, nos livros de his-
tória, sobre o sofrimento e a 
escravidão, mas tem muito 
da cultura negra que não 
ensinaram pra gente. Fiz a 

marca porque não via cor-
pos negros sendo represen-
tados no mercado. O vestir 
está atrelado ao político, a 
contar a narrativa negra na 
estética, beleza e constru-
ção visual”, explica.

Ano passado, Naya Viole-
ta foi a primeira marca goia-
na a desfilar na passarela da 
São Paulo Fashion Week e, 

agora, se prepara para par-
ticipar pela terceira vez. Pe-
ças que estiveram no maior 
evento de moda da América 
Latina chegam a ser comer-
cializadas por R$ 600,00, mas 
Naya se preocupa também 
em oferecer produtos mais 
acessíveis, como cadernos, 
a partir de R$ 30,00. Com a 
pandemia, se viu diante do 

desafio de transformar seu 
atendimento, tipicamente 
feito com café e boa conversa 
com clientes, em um processo 
digital, sem perder o aconche-
go. Encontrou este caminho 
ao criar um site para a marca.

No ateliê, Naya emprega 
formalmente uma pessoa 
e outras dez de maneira in-
formal. Em Goiás, apenas 
3,2% das mulheres que em-
preendem e empregam ou-
tras pessoas se consideram 
pretas. Do total, 43,1% são 
pardas e 49,3% brancas, se-
gundo a pesquisa do Sebrae 
com a UFG.

“Os desafios do empre-
endedorismo feminino são 
inúmeros. Ser mulher, por si 
só, já nos traz carga maior de 
pressão e responsabilidade. 
Mas tenho um pensamento 
comigo de que se esperar-
mos as condições ideais e 
tudo estar fluindo, nunca 
vamos fazer”, comenta.

Um ano depois de abrir 
o negócio, Suellen percebe 
o mercado mais aquecido 
e receptivo, com sinais de 
recuperação do período 
complexo da pandemia. “A 
retomada de fato está vindo, 
as pessoas estão mais con-
fiantes. Até o ano passado, o 
processo era mais tímido. O 
Sebrae ajudou muito nessa 
caminhada também”, relata.

O programa Goiás Bem 
no Enem, do Governo de 
Goiás, retomou neste sába-
do (19) suas aulas presen-
ciais de preparação para o 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). A aula inau-
gural foi ministrada das 8 
às 12 horas, em São Miguel 
do Araguaia, no espaço do 
Templo da Igreja de Cristo, 
com a presença de estudan-
tes de várias escolas esta-
duais do município. A aula 
também foi transmitida, ao 
vivo, no canal do Goiás Bem 
no Enem no Youtube, para 

todos os alunos da rede pú-
blica estadual de ensino e a 
comunidade em geral.

O primeiro aulão deste 
ano foi conduzido por pro-
fessores da Secretaria de 
Estado da Educação (Se-
duc) e abordou conteúdos 
de Língua Portuguesa, Bio-
logia e História, conforme 
a matriz de referência do 
Enem. “O objetivo é prepa-
rar os estudantes para que 
eles tenham condição de 
fazer o Enem e obter êxi-
to”, afirmou a superinten-
dente de Ensino Médio da 

Seduc, Osvany Gundim.

PROGRAMAÇÃO
Durante o primeiro se-

mestre de 2022, as aulas 
presenciais do Goiás Bem 
no Enem serão realizadas 
mensalmente. Com a apro-
ximação da data de aplica-
ção da prova, a frequência 
das aulas vai se intensificar. 
Em junho, as aulas serão a 
cada quinze dias, e a partir 
de agosto, toda semana.

Além dos aulões pre-
senciais, a Seduc retoma 
a transmissão de aulas do 

Goiás Bem no Enem na TV 
Brasil Central (TBC) no próxi-
mo dia 26 de março. O pro-
grama será exibido todos 
os sábados, entre 8h30 e 9 
horas. No portal NetEsco-
la, os estudantes de Ensino 
Médio podem, ainda, aces-
sar videoaulas e listas de 
exercícios elaboradas pela 
secretaria.

GOIÁS BEM NO ENEM
Durante a semana, há 

também as aulas do Seduc 
em Ação para o Ensino Mé-
dio, que são veiculadas de 

segunda a sexta, às 8h45 na 
TBC. Diferentemente das au-
las do Goiás Bem no Enem, 
as aulas do Seduc em Ação, 
segundo a superintendente 
de Ensino Médio da Seduc, 
têm foco na recomposição 
de aprendizagens preju-
dicadas pela suspensão 
das aulas presenciais im-
posta pela pandemia de 
Covid-19. Recuperação 
que é fundamental para 
um bom desempenho no 
Enem e a aprovação des-
ses alunos em instituições 
de Ensino Superior.

Reprodução

Mesmo diante das flexi-
bilizações impostas pelo de-
creto em Goiânia, a máscara 
é considerada uma grande 
aliada para a não transmis-
são não só do coronaví-
rus, mas de outras doenças 
respiratórias. Em entrevista 
exclusiva ao Popular, a infec-
tologista Marianna Tassara 
ressalta que o item de prote-
ção ainda é indispensável e 
necessita de cuidados com a 
utilização e armazenamento.

“Nós ainda temos um 
número alto de mortes de-
vido ao coronavírus. Mesmo 
diante da flexibilização não 
devemos banalizar a doen-
ça, pelo contrário, precisa-
mos alertar que a vacinação 
é indispensável e que as 
máscaras cumprem a fun-
ção da proteção contra o ví-
rus”, explica Marianna, mes-
tre em Medicina Tropical e 
Saúde Pública pelo Instituto 
de Patologia Tropical e Saú-
de Pública (IPTESP).

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Republicanos), 
regulamentou a flexibiliza-
ção do uso de máscaras na 
capital por meio de decreto 
publicado na última quinta-
-feira (17). De acordo com o 
texto, os equipamentos de 
proteção facial continua-
rão obrigatórios apenas em 
ambientes fechados, que, 
segundo o documento, são 
definidos como: recintos 
cercados ou delimitados por 
teto e paredes, divisórias ou 
qualquer barreira física, va-
zadas ou não, com ou sem ja-
nelas, destinados à utilização 
simultânea de várias pessoas. 

O uso de máscaras fica, 
portanto, mantido em 
templos religiosos, esta-
belecimentos comerciais, 
repartições públicas, unida-
des de saúde e educação, 
transporte coletivo público 
e privado, táxis e carros de 
transporte por aplicativo.
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Em Goiás, 36.768 ado-
lescentes que possuem 
entre 15 e 17 anos já 

estão com o título de eleitor 
neste ano, segundo dados do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
Goiás (TRE-GO). O número 
equivale a menos da meta-
de do que foi registrado há 
10 anos, em 2012, quando 
87.311 jovens nessa faixa etá-
ria foram às urnas no estado.

O voto é facultativo para jo-
vens com 16 ou 17 anos. Aque-
les que vão completar 16 até a 
data da eleição já podem se re-
gistrar para votar. O prazo para 
pedir o título de eleitor segue 
até o dia 4 de maio de 2022.

Além disso, desde 2012, o 
número de eleitores com es-
sas idades vem diminuindo, 
apontam os dados do TRE-
-GO. Na eleição seguinte, por 
exemplo, em 2014, já eram 
47.995 eleitores na faixa etá-
ria. Em 2016, a quantidade 
subiu para 74.482, mas em 
2018, caiu para 44.061. Em 
2020, o dado já era de 32.841.

Segundo dados da proje-
ção populacional do Instituto 
Mauro Borges (IMB), de 2020, 
há em Goiás um total estima-

do de 230.466 jovens com 16 
e 17 anos. Ou seja, a quanti-
dade que já tem o título de 
eleitor em 2022 equivale a 
cerca de 16% desse número.

Para o cientista político 
Guilherme Carvalho, o que 
pode explicar essa queda 
brusca ao longo dos últimos 
10 anos são as jornadas de ju-
nho de 2013. Na época, hou-
ve uma onda de protestos por 
todo o país, puxados, inicial-
mente, por uma insatisfação 
com os aumentos nas tarifas 
do transporte coletivo. O mo-
vimento acabou escalando 

para uma revolta contra os 
governantes da época.

“A gente tem que lembrar 
que as jornadas de junho de 
2013 começaram justamente 
com os jovens do ‘primeiro 
voto’ que se mostraram insa-
tisfeitos com o produto final 
dos governos, com as polí-
ticas públicas, em especial 
aquelas que influenciavam 
diretamente na sua potencia-
lidade de inserção no merca-
do, atingindo elementos bem 
primários, como a passagem 
do ônibus, que foi o que mo-
tivou toda aquela movimen-

tação”, explica.
Carvalho analisa que, des-

de então, a forma de engaja-
mento político desses jovens 
foi mudando. “Alguns pas-
saram a se engajar por meio 
das redes sociais, mas muito 
mais voltados para o sentido 
da antipolítica”, cita. O espe-
cialista destaca, por exemplo, 
o fato de que muitos desses 
jovens acabaram entrando 
para movimentos considera-
dos apartidários, o que pode 
explicar o crescente desin-
teresse pela antecipação do 
registro para votar.

O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil), postou 
em suas redes sociais que “é 
falso que Goiás esteja alinha-
do com qualquer debate que 
vá na contramão dos interes-
ses do contribuinte” e que o 
seu trabalho visa continuar 
diminuindo a carga tributária 
e investindo na qualidade de 

vida dos goianos.
Com a publicação, o go-

vernador desmente a infor-
mação que ele estaria lide-
rando um movimento entre 
governadores contra a atual 
mudança na forma de tri-
butação do ICMS sobre os 
combustíveis aprovada pelo 
Congresso.

“Vamos falar a verdade. 
O Governo de Goiás liderou 

junto aos demais governa-
dores, ainda em novembro 
[de 2021], o congelamento 
do ICMS sobre combustíveis. 
Desde então, o imposto é 
cobrado sobre o valor de R$ 
6,55 por litro de combustível”, 
reafirmou Ronaldo Caiado.

O governador explicou 
ainda que mesmo com os rea-
justes no valor dos preços nas 
bombas, em função da polí-

tica de venda dos combustí-
veis no Brasil, Goiás continua 
cobrando o ICMS no valor de 
R$ 6,55.

“Isso significa que deixa-
mos de arrecadas R$ 40 mi-
lhões por mês. É um esforço 
que considero importante 
para aliviar a vida dos goia-
nos. Sendo assim, continua-
remos defendendo, seja no 
Fórum de Governadores ou 

Reprodução
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A ex-senadora Lúcia Vânia 
agora é do União Brasil. O 
ato de filiação da política 
aconteceu no final da tarde 
desta sexta-feira (18/3) em 
solenidade realizada na Câ-
mara Municipal de Goiânia.
O evento foi conduzido 
pelo governador Ronal-
do Caiado (União Brasil). 
Lúcia Vânia já comandou 
a pasta de Desenvolvi-
mento Social na gestão 
de Caiado, mas deixou o 
posto em 2021.
Especula-se que a ex-se-
nadora volte a disputar 
cargo eletivo em 2022 e 
a tendência é que seja 
candidata a uma vaga na 
Câmara Federal.
Historicamente, Lúcia Vâ-

nia foi a única mulher no 
cenário político goiano a 
conquistar uma cadeira 
no Senado. Seu manda-
to de senadora terminou 
em fevereiro de 2019.
Ao embarcar no União 
Brasil, Lúcia Vânia falou 
sobre sua parceria com 
Caiado. “Nossa trajetória 
na política sempre teve 
algo comum. O nosso 
amor por Goiás e o com-
promisso em prol da po-
pulação”, discursou.
Já o governador classifi-
cou o momento da filia-
ção da política como feliz 
e declarou que Lúcia Vânia 
é símbolo da força femini-
na na política e de garra 
da mulher goiana.

Henrique Meirelles (PSD), 
virá a Goiânia no início da 
próxima semana. Dirigen-
tes do partido no Estado 
esperam que, dessa vez, 
Meirelles deixe claro se 
será ou não o candidato 
ao Senado pela legenda 
em Goiás. Expectativa 
é que o político dispute 
eleições na chapa do go-
vernador Ronaldo Caiado 
(União Brasil).
Apesar de ter declarado 
sua pré-candidatura ao 
cargo, a demora em deixar 
o posto de secretário da 
Fazenda e do Planejamen-
to de São Paulo (SP) le-
vantou dúvidas sobre sua 
decisão até em integrantes 
da cúpula nacional do PSD.

Recentemente, Henrique 
Meirelles também foi 
colocado como funda-
mental no desenho do 
projeto econômico da 
pré-campanha de João 
Dória (PSDB) para presi-
dência da República. O 
tucano deixa o governo 
paulista no dia 2 abril.

APOIO
Um dos incentivadores 
de Meirelles a concorrer a 
vaga ao senado pela sigla 
em Goiás é o presidente 
do PSD nacional Gilberto 
Kassab. Isso porque o con-
sidera como um nome for-
te do partido no Estado e 
com boas chances de vitó-
ria nas eleições desse ano.

Caiado nega movimento para mudar cobrança do ICMSCaiado nega movimento para mudar cobrança do ICMS
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Faz dois dias que um dos 
assuntos mais pesquisa-
dos no Google pelos bra-

sileiros é “mendigo espancado 
por personal“. E qual é a his-
tória? Entre versões e versões, 
o resumo é assim: um marido 
encontra a esposa no carro, 
tendo relações com outro ho-
mem. O marido é um personal 
trainer e o amante, um men-
digo (se mandar a ideia para o 
México, vira novela). O esposo, 
obviamente, dá uma surra no 
garanhão, e… só fica mais difí-
cil de entender a cada minuto. 
Mendigo (como estão pesqui-
sando) diz que não sabia que 
a dona tinha dono. Mulher diz 
que foi consensual, mas que viu 
“o rosto do marido” no rapaz. Já 
o esposo, coitado… esposo diz 
crer que mulher foi abusada, 
e parece que até já internou a 
amada em clínica psiquiátrica.

É o que está por aí, mais 
ou menos, e eu não chequei e 
nem vou checar esse tipo de 
informação. É como colocar 
remendo novo em roupa velha: 
perda de tempo. Aliás, não sei 
de quem tenho mais dó na tra-
ma toda: se da mulher, do men-
digo ou do marido. A primeira 
parece perturbada, o segundo 

tomou surra de personal (ima-
gina que braço! O vídeo é tris-
te…) e o terceiro parece perdi-
do entre vergonha e confusão. 
E sim, meus amigos: é o tema 
mais forte do Brasil nesse co-
meço de fim de semana.

É como prediz aquele 
conhecido ditado: “Quando 
Pedro fala de Paulo, sei mais 
de Pedro do que de Paulo”. A 
trama “O mendigo e o perso-
nal“, que mais parece música 

de Tião Carreiro, a modelo de 
“O mineiro e o italiano“, conta 
muito sobre nós. Veja só: os 
Correios dão o maior lucro 
em 20 anos; o presidente da 
China faz Joe Biden de idiota; 
Putin continua bombardean-
do; Rock in Rio prefere shows 
de pop; Papa Francisco reza 
mais do que nunca; Red Rot 
Chilli Peppers tem novo CD; o 
ABBA voltou e Top Gun 2 está 
prestes a sair nos cinemas… 

Ufa! Vemos que falta de as-
sunto, meus amigos, não é o 
problema por aqui.

É mais um caso de família, 
desses que vemos todos os 
dias por aí: acontece com nos-
sos parentes, nossos vizinhos, 
ou quem sabe na nossa pró-
pria casa. Quer conversa mais 
velha que doença psicológica, 
miséria e adultério? Meus ami-
gos, essas três coisas resumem 
Shakespeare. “A megera doma-

da”, do mesmo autor, virou até 
novela da Globo: “O cravo e a 
rosa”. Do Petruchio e da Cata-
rina, lembra? Que basicamente 
era panela voando de lá pra cá. 
Depois, serviu de música para 
Leandro e Leonardo. Claro: “En-
tre tapas e beijos”. Tendo isso 
em mente, caros leitores, no 
que se firma o nosso extremo 
interesse nesse tipo de notícia?

Não me venha dizer que 
é porque não costuma ler 
Shakespeare. A Bíblia inteira 
é feita de histórias de arranca-
-rabo familiar, dramas ma-
trimoniais e malandragens 
sexuais. Que o diga Sansão e 
Dalila, ou o velho Ló, cuja es-
posa virou estátua de sal: o an-
cião foi embebedado por suas 
duas filhas, para que tivessem 
relações com o próprio pai e 
então “repovoassem a cidade”. 
Longe de mim a blasfêmia: 
é o que está escrito, talvez 
querendo o próprio Deus nos 
mostrar que errar é humano, 
mas que perdoar e limpar 
toda a nossa culpa é atributo 
exclusivamente divino. Com 
isso em mente, não há deses-
pero, culpa ou rancor que seja 
capaz de tomar conta dos 
corações por muito tempo: 
nossos erros são bobeira de 
criança diante da inclinação 

de Deus ao perdão.
Diga-me, leitor: já foi en-

ganado na vida? De quem 
você tomou aquela surra mi-
tológica e por quanto tempo 
ficou de olho roxo? Já traiu 
quem você ama? Já foi traído 
por quem te jurava amor? Já 
esteve tão confuso a ponto 
de fazer coisas das quais se 
arrepende? Essa é a nossa 
condição, meus pigmeus. Mi-
séria, miséria… e mais uma 
vez miséria. Por isso a sober-
ba e o ego inflado são coisas 
absolutamente incongruentes 
e absurdas: está orgulhoso 
de quê? De ser, como Raul 
cantava… “humano, ridículo 
e limitado que só usa 10% de 
sua cabeça animal”? Baixa a 
bola, campeão. O Único que 
é perfeito deve olhar nossas 
histórias lá de cima, e se di-
vertir como se assistisse a uma 
novela ou lesse uma peça de 
Shakespeare: a nossa vida.

Quanto mais dramas te-
mos, mais queremos nos fixar 
nos alheios. Como é reconfor-
tante para a mesquinhez do 
brasileiro (minha e sua) que 
os outros também tenham 
uma vida que não vai bem? 
É um costume péssimo, esse 
nosso, de ficar reconfortado 
pelos erros dos outros. 

Divulgação

O Brasil registrou neste 
sábado, 290 mortes por Co-
vid-19, elevando para 657.157 
o total de vidas perdidas no 
país para o coronavírus. Já a 
média móvel foi de 309 óbitos, 
28% menor que o cálculo de 
duas semanas atrás, o que de-
monstra tendência de queda. 
O índice já segue esta tendên-
cia há 23 dias. Acre, Amapá, 
Amazonas, Goiás, Piauí, Rorai-

ma e Sergipe não registraram 
óbitos causados pela doença 
nas últimas 24 horas.

Os dados são do consórcio 
formado por O GLOBO, Extra, 
G1, Folha de S.Paulo, UOL e O 
Estado de S. Paulo e reúne in-
formações das secretarias es-
taduais de Saúde divulgadas 
diariamente até as 20h. A ini-
ciativa dos veículos da mídia 
foi criada a partir de inconsis-

tências nos dados apresenta-
dos pelo Ministério da Saúde.

O país também registrou 
37.335 casos de Covid-19 nas 
últimas 24 horas, totalizando 
29.613.732 infectados pelo 
coronavírus desde o começo 
da pandemia. A média mó-
vel foi de 37.622 diagnósti-
cos positivos, 6% menor que 
o cálculo de 14 dias atrás, o 
que demonstra tendência de 

estabilidade. Os números de 
casos e mortes foram atuali-
zados em 26 estados.

A “média móvel de 7 dias” 
faz uma média entre o nú-
mero do dia e dos seis ante-
riores. Ela é comparada com 
média de duas semanas atrás 
para indicar se há tendência 
de alta, estabilidade ou que-
da dos casos ou das mortes. 
O cálculo é um recurso esta-

tístico para conseguir enxer-
gar a tendência dos dados 
abafando o ruído” causado 
pelos finais de semana, quan-
do a notificação de mortes se 
reduz por escassez de funcio-
nários em plantão.

VACINAÇÃO
Ao todo, 22 unidades fede-

rativas do Brasil atualizaram 
seus dados sobre vacinação 

contra a Covid-19 nesta sexta. 
Em todo o país, 175.051.655 
pessoas receberam a primei-
ra dose de um imunizante, o 
equivalente a 81,48% da po-
pulação brasileira.

A segunda dose da vaci-
na, por sua vez, foi aplicada 
em 159.019.196 pessoas, ou 
74,02% da população nacio-
nal. Já 72.510.156 pessoas re-
ceberam uma dose de reforço.

Mendigo x personal: e mais roupa suja para vocêMendigo x personal: e mais roupa suja para você

Covid-19: Média móvel de mortes cai no Brasil, e sete estados não registram óbitosCovid-19: Média móvel de mortes cai no Brasil, e sete estados não registram óbitos
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
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
-------------------------------
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

Veículos
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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
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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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
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, OPORTU-
NI4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. 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 2/4 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

-------------------------------
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

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
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
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656

ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO 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, 
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.
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Escolas fechadas, home 
office e embalagens 
pulverizadas com desin-

fetante nas portas de casa. As 
cenas que ocorreram há dois 
anos na China, no período mais 
severo de confinamento em 
meio ao alastramento da pan-
demia de covid-19, voltaram a 
ser vistas em algumas grandes 
cidades do gigante asiático.

Milhões de pessoas em 
todo o país estão agora en-
frentando novamente duras 
restrições à medida que os 
casos de coronavírus aumen-
tam. Entre as áreas afetadas 
pelas novas medidas estão 
alguns dos principais centros 
do país, como o centro tecno-
lógico de Shenzhen e a me-
gacidade de Xangai.

Grandes empresas multi-
nacionais pararam suas ope-
rações à medida que a China 
expande as áreas em confi-
namento. Toyota, Volkswa-
gen e a fornecedora da Ap-
ple Foxconn estão entre as 
empresas afetadas e há pre-
ocupações de que as cadeias 
de suprimentos possam ser 
interrompidas novamente.

PROVÍNCIA DE JILIN
A China registrou na terça-

-feira (15/3) um recorde de 
mais de 5 mil casos, a maioria 
na província de Jilin, levando 
as autoridades a implemen-
tar um lockdown na área.

Os 24 milhões de habi-
tantes desta província no 
nordeste do país foram 
obrigadas a permanecer em 
quarentena na última segun-
da-feira (14/3). É a primeira 

vez que a China restringiu 
uma província inteira desde 
o fechamento de Wuhan e 
Hebei, onde o coronavírus 
foi inicialmente detectado, 
no início da pandemia.

Os moradores de Jilin fo-
ram proibidos de se locomo-
ver e quem quiser deixar a 
província deve solicitar uma 
autorização policial.

As medidas ocorrem um 
dia depois que o governo 

chinês impôs um lockdown 
de cinco dias aos 12,5 mi-
lhões de habitantes da cida-
de de Shenzhen, no sul, onde 
todos os serviços de ônibus e 
metrô estão suspensos.

Na terça-feira, as auto-
ridades da cidade de Lan-
gfang, que faz fronteira com 
a capital Pequim, bem como 
Dongguan, na província de 
Guangdong, no sul, também 
confinaram suas populações.

As empresas em muitas 
das regiões afetadas foram 
instruídas a fechar ou fazer 
seus funcionários trabalha-
rem em casa, a menos que 
forneçam serviços essenciais, 
como alimentos, serviços pú-
blicos ou outras necessidades.

A Foxconn, que fabrica 
iPhones para a Apple, inter-
rompeu as operações em 
Shenzhen na segunda-feira, 
dizendo que a data de sua 

retomada “será informada 
pelo governo local”.

Algumas áreas residen-
ciais estão impondo regras 
rígidas sobre quem pode 
entrar. As embalagens estão 
sendo novamente pulveri-
zadas com desinfetante nas 
portas das casas.

TOLERÂNCIA ZERO
A China tem registrado 

relativamente menos casos 
de covid graças à sua polí-
tica rígida de “covid zero”, 
pela qual o governo central 
implementa lockdowns, tes-
tes em massa e restrições 
de viagem sempre que um 
novo surto acontece.

No entanto, a rápida 
transmissibilidade da varian-
te ômicron vem tornando 
essa missão cada vez mais 
desafiadora. Desde o início 
do ano, a China registrou 
mais casos de transmissão 
interna do que em todo o 
ano de 2021.  O principal es-
pecialista em doenças infec-
ciosas da China, Zhang We-
nhong, chamou os recentes 
surtos de “o período mais 
difícil nos últimos dois anos 
de combate à covid”.

Reprodução
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A modelo e influenciado-
ra digital Andressa Ferreira, 
esposa de Thammy Miranda, 
revelou algumas curiosidades 
sobre a vida íntima do casal.

Em seu perfil no Insta-
gram, Andressa contou que 
ela e Thammy já fizeram 
sexo a três no início do rela-
cionamento. “Quando falam 
desse jeito, parecia que a 
gente vivia numa festa. E não 
é verdade. A gente só fez isso 
uma vez, e na época, a gente 
namorava. A gente está jun-
to há oito anos e na época 
a gente tinha se separado 
e queria fazer alguma coisa 
diferente, a gente não tinha 

filho, não era casado e não 
frequentava igreja”, explicou.

“Hoje a gente tem ou-
tros princípios, para o nosso 
casamento e um outro en-
tendimento da vida espiri-
tual, do que uma ação que 
a gente tem hoje vai causar 
na nossa vida e o que traz de 
consequência cada escolha 
que a gente faz. Tudo isso 
vem mudando”, completou.

“Hoje em dia não faz 
mais sentido! Quando a 
carne está fraca, precisa-
mos fortalecer nosso espí-
rito. O Espírito Santo vai nos 
transformando aos poucos”, 
disse Andressa, que ainda 
revelou que o ato aconteceu 
com outra mulher.

Licorice Pizza é, sem 
sombra de dúvidas, um 
dos grandes filmes da 

temporada. Indicado a três 
categorias no Oscar de 2022, 
incluindo Melhor Filme, Me-
lhor Direção e Melhor Roteiro 
Original, a nova obra de Paul 
Thomas Anderson trata-se de 
um romance entre um garoto 
de 15 anos e uma mulher dez 
anos mais velha. A narrativa 
possui muita sensibilidade, 
mas é o bastante para masca-
rar a controvérsia?

SENSÍVEL E DESCONEXO
O cineasta Paul Thomas 

Anderson estampa com cla-
reza a sua própria identida-
de com menos de cinco mi-
nutos de filme. Por meio de 
um longo plano-sequência, 
a direção trafega entre um 
diálogo envolvendo os dois 
personagens principais.

Isso é mais do que o bas-
tante para que tenhamos uma 
noção da personalidade dos 
protagonistas, vislumbrando 
também uma característica 
que se desenvolveria ainda 
mais na sequência: o poder 
dos diálogos. As interações 

entre os personagens são o 
ponto alto do filme, com um 
roteiro bastante inspirado.

A obra é recheada de se-
quências hipnotizantes e di-
álogos espertos, que ajudam 
na construção de mundo. A 
história se passa na Califór-
nia dos anos 1970, e tal loca-
lidade e época são constan-
temente trabalhados dentro 
do roteiro, fazendo com que 

o espectador se sinta conec-
tado àquela realidade.

O enfoque central começa 
sendo a relação entre Alana 
(Alana Haim) e Gary (Cooper 
Hoffmann), duas pessoas 
com perspectivas de vida 
bem diferentes. Alana tem 25 
anos e está em um emprego 
que não traz felicidade a ela. 
Gary possui apenas 15 anos, 
mas com uma visão ótima de 

mercado e oportunidades.
Uma amizade nasce entre 

os dois, até que aos poucos 
os sentimentos amorosos vão 
despontando. Em meio a isso, 
porém, o filme muda constan-
temente de lugar. Com tan-
tas mudanças repentinas de 
percurso, Licorice Pizza acaba 
ficando um pouco desconexo 
e até ligeiramente cansativo.

POLÊMICAS 
Licorice Pizza não faz algo 

que nunca foi feito antes nos 
cinemas. “Lolita”, de 1962, é o 
exemplo mais notável. O filme 
de Stanley Kubrick explora um 
romance entre uma adolescen-
te e um homem mais velho. Li-
corice Pizza, no entanto, faz o 
inverso, apostando em um ro-
mance entre um adolescente e 
uma mulher mais velha.

Isso pode vir a ser contro-
verso porque, naturalmente, 
pessoas de 25 e 15 anos não 
detêm a mesma maturidade. 
O filme não faz juízo de valor 
em relação à diferença de 
idade, embora a reconheça. A 
passagem de tempo também 
é vaga. Há a possibilidade de 
Gary ter finalizado o filme 
com 18 anos e Alana com 28, 
mas isso não fica explícito.

Licorice Pizza: um romance Licorice Pizza: um romance 
fofo ou de mal gosto?fofo ou de mal gosto?

Andressa Ferreira abre o Andressa Ferreira abre o 
jogo e revela já ter feito jogo e revela já ter feito 
sexo a três com Thammysexo a três com Thammy

LUIZ F. MENDES
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