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com WhatsApp o acordo com TSEcom WhatsApp o acordo com TSE

chado entre o WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o governo vai procurar 
a direção do aplicativo de mensagens no Brasil para debater a decisão de só liberar novas funcionalidades, entre elas a de comunidades 

que possibilitarão grupos de milhares de pessoas, após as eleições de outubro próximo.  p4
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A solução para a des-
pensa vazia, vontade 
de comer algo espe-

cífico ou incrementar uma 
receita já não é mais apenas 
ir ao supermercado. Des-
de o início da pandemia da 
Covid-19, a alternativa para 
muitas pessoas tem sido ir 
aos mercadinhos dentro de 
condomínios. A proposta era 
reduzir aglomerações e man-
ter o distanciamento social, 
mas passados dois anos, o 
conforto e a praticidade man-
tiveram esses locais como os 
preferidos dos moradores.

O serviço está presente 
em espaços com aparta-
mentos ou casas. Ele funcio-
na 24 horas, sendo alguns 
deles totalmente automati-
zados, sem nenhum funcio-
nário. Os clientes encontram 
itens de primeira necessi-
dade e podem comprar pa-
gando com cartão ou PIX. A 
ideia fez tanto sucesso que 
os empreendimentos do 
gênero cresceram 12% en-
tre 2020 e 2021, de acordo 
com o  Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae).

A tentação do pão quen-
tinho e ausência de fila con-
quistou pessoas como a 
universitária Lara Eduarda 
Silveira. Ela mora em um resi-

dencial de apartamentos no 
Jardim Goiás. Por lá, a ideia 
foi bem aceita. Segundo ela, 
o mercadinho é acessível, 
sendo um pouco complicado 
apenas para quem não tem 
facilidade com tecnologia. 

“Tem tudo: arroz, feijão, 
óleo. Compro isso e também 
suco, refrigerante e doces. 
Vou muito quando as coisas 
acabam em casa.  É uma fa-
cilidade. Tem um aplicativo 
que você baixa, aparecem 

os itens que tem e aí é só 
retirar no mercado. Para pa-
gar basta usar a máquina de 
passar cartão ou PIX”, diz.

Em Goiânia, uma empresa 
local criou uma rede que já 
tem três unidades na Capital 
e promete expandir e ousar 
apostando em lojas de rua. 
Segundo o sócio-proprietá-
rio da Vizy, Artur Castro, ela 
está nos Jardim Florença, no 
Jardim Paris e em um prédio 
no Setor Bueno desde feve-

reiro do ano passado. 
“São lojas autônomas em 

contêiner que funcionam 
24 horas. Podem comprar 
moradores, terceirizados, 
funcionários das casas, por 
exemplo.  Apenas em uma 
loja temos funcionário para 
manter a organização e as-
sar pão francês todos os 
dias.Os produtos que mais 
saem são os do dia a dia, 
como folhagens, pão fran-
cês, hortifruti, cerveja, cho-

colates, laticínios, picolés, 
que são campeões de ven-
das”, afirma.

Além disso, a empresa 
tem uma gôndola com es-
paço para moradores coloca-
rem produtos que eles ven-
dem. “Nossa ideia é sermos 
parceiros. Muitos moradores 
têm empresas ou fazem ge-
leias, por exemplo. Coloca-
mos em exposição e ficam à 
disposição para os clientes 
adquirirem”, detalha Artur.

Os casos de zika em Goiás 
nos primeiros quatro meses 
deste ano já correspondem 
a 66% do total confirmado 
em todo o ano passado e a 
quantidade de notificações 
da doença é maior que a 
metade dos registrados 
em 2021. A doença causa-
dora de microcefalia em 
fetos de gestantes infecta-
das pôs o mundo em aler-
ta após publicação de um 
estudo que sugere a possi-
bilidade de nova epidemia.

Ainda não há confirmação 
de gestantes com o vírus em 
2022 no estado, porém, são 
10 pessoas doentes até 2 de 
abril, segundo dados do pai-
nel de indicadores do site 
da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES). A maioria é de 
Monte Alegre de Goiás (3), 
seguido de Campos Belos 
(2), Novo Gama (2), Goiani-
ra (1), Goiás (1) e Goiatuba 
(1). No passado foram 15, ao 
todo. As notificações somam 
85 contra 158 do ano passa-
do com Luziânia sendo líder 
acompanhada de Goiânia, 

Campos Belos, Trindade, Apa-
recida, Monte Alegre de Goi-
ás, Goianira, Senador Canedo, 
Vianápolis e  Morrinhos.

A SES Goiás alerta os mu-
nicípios goianos desde ou-
tubro do ano passado sobre 
aumento de casos e neces-
sidade de controle do inseto 
em meio ao período de chu-
vas. “É importante que os ges-
tores municipais priorizem 
ações de controle sanitário, 
como a limpeza urbana, vi-
sitas dos agentes de saúde 
aos domicílios e aplicação de 
fumacê nos locais específi-

cos”, afirmou à época a supe-
rintendente de Vigilância em 
Saúde, Flúvia Amorim.

Em 2016, um surto de 
zika no Brasil chamou aten-
ção para o risco de transmis-
são pelo mosquito Aedes 
Aegypti, o mesmo que leva 
dengue e chikungunya. A 
dificuldade em conter o 
avanço dessas enfermida-
des em toda a América (ex-
ceto Canadá e Chile) e Ásia 
levou a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) a criar 
um plano de combate que 
inclui febre amarela na lista.

A ameaça de dissemi-
nação desenfreada dessas 
doenças ameaça a vida de 
4 bilhões de pessoas no 
mundo. A ideia da entidade 
internacional é ajudar auto-
ridade sanitárias a monito-
rar riscos e prevenir, detec-
tar e responder pandemias. 
De acordo com cientistas 
norte-americanos,  novas 
variantes dos vírus causado-
res dessas doenças podem 
desencadear avalanche de 
casos no mundo confor-
me divulgado no periódico 
científico Cell Reports.

Reprodução

Na Serrinha, Goiás e Pal-
meiras empataram em 1×1. 
Na tarde deste sábado (16), 
os times alviverdes fizeram 
um confronto agitado, que 
culminou nas duas equipes 
somando os primeiros pon-
tos no Brasileirão 2022. O 
embate no Estádio Hailé Pi-
nheiro contou com estreia 
do técnico Jair Ventura, gol 
polêmico, grandes atua-
ções dos goleiros e igual-
dade no fim, para abrir a 2ª 
rodada da Série A.

GOIÁS X PALMEIRAS
O que se esperava do 

confronto entre Goiás e 
Palmeiras logo se concre-
tizou. Mesmo atuando 
longe de seus domínios, o 
Palestra partiu para cima 
dos donos da casa a fim 
de abrir a contagem. Com 
quatro minutos no reló-
gio, Raphael Veiga fez o 
arremate e Tadeu precisou 
salvar o esmeraldino.

Aos 12 minutos, foi a vez 
de Dudu finalizar, acertando 
a trave. A pressão palmei-
rense persistiu e Zé Rafael 
também tentou, mas chutou 
para fora. Somente aos 22 mi-
nutos, o Goiás reagiu e Apodi 
finalizou dentro da área; We-
verton operou um milagre e 
salvou os paulistanos.

Mesmo com o susto, o 
Palmeiras continuou em 
cima e Tadeu brilhou duas 
vezes para salvar tentativas 
de Murilo. Ainda assim, o 
placar permaneceu zerado 
até o intervalo.

No segundo tempo, o 
Goiás saiu mais para o jogo 
e começou a martelar. Rey-
naldo tentou, Fellipe Bastos 
também. Na marca dos 11 
minutos, Pedro Raul chu-
tou para o gol e Weverton 
dividiu com Caio Vinícius. A 
bola morreu no fundo das 
redes e os palmeirenses re-
clamaram de falta. Porém, o 
árbitro validou o tento, sem 
chegar a olhar o VAR.
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Goiás gerou 170.647 
empregos com Car-
teira de Trabalho em 

três anos e dois meses, de 
janeiro de 2019 a fevereiro de 
2022 – período que abrange 
a gestão do governador Ro-
naldo Caiado. Os dados são 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) e colocam o Estado 
em primeiro lugar na Região 
Centro-Oeste.

Segundo o Caged, Goi-
ás gerou 21.550 empregos 
com Carteira assinada em 
2019. Já em 2020, em meio 
à pandemia da Covid-19 e 
diversas restrições nas ativi-
dades econômicas, o saldo 
caiu para 8.272, mas ain-
da com resultado positivo. 
Em 2021, segundo ano de 
pandemia, o Estado cravou 
110.787 novas vagas e, em 
2022, nos meses de janeiro 

e fevereiro, já são 30.038.
Nos anos de 2020, 2021 e 

nos meses de janeiro e feve-
reiro de 2022, a atividade eco-
nômica que mais contribuiu 
para a geração de empregos 

foi a de serviços, com 54.651 
novas vagas; seguida da in-
dústria, com 31.641; comér-
cio, com 30.288; construção 
civil, com 18.043; e, por fim, 
agropecuária, com 14.474 va-

gas com carteira assinada. “É 
a retomada em Goiás! É em-
prego, é investimento e a de-
monstração que vale a pena 
acreditar em um governo que 
tem respeito pelo dinheiro 

público”, destaca o governa-
dor Ronaldo Caiado.

O bom desempenho na 
geração de empregos coloca 
Goiás à frente dos demais es-
tados da região Centro-Oes-
te. Entre 2019 e 2022, Mato 
Grosso ocupou a segunda 
posição no número de vagas, 
com 119.457; Mato Gros-
so do Sul, em terceiro, com 
67.161; e o Distrito Federal, 
com 67.265, sendo este o 
único na região que teve re-
gistro negativo em 2020.

Titular da Secretaria de In-
dústria, Comércio e Serviços 
(SIC), Joel Sant’Anna avalia 
esse resultado e diz que, pas-
sados os dois anos em que a 
pandemia provocou inúme-
ros problemas nas econo-
mias do mundo, o Governo 
de Goiás deu as respostas 
para minimizar os impactos 
da maior crise sanitária que o 

Estado enfrentou.
“O governador atuou de 

maneira acertada, como ges-
tor e como médico. Não fo-
ram decisões fáceis, mas hoje 
vemos que os resultados es-
tão aí para mostrar que ele es-
tava certo ao abrir crédito, via 
GoiásFomento, para micro e 
pequenos empresários, além 
de facilitar a vida de quem ti-
nha empréstimos no FCO no 
pagamento das suas parcelas 
ou mesmo auxiliar empresá-
rios do setor de transporte 
escolar”, disse Joel.

O ano de 2021 marca um 
saldo recorde na geração 
de empregos com Carteira 
assinada, conforme levanta-
mento feito pelo Caged. No 
ano passado, Goiás regis-
trou saldo de 110.787. Foi o 
maior número desde 2002, 
quando o Estado havia apu-
rado 32.300 vagas.

Divulgação

Goiás gerou mais de 170 Goiás gerou mais de 170 
mil empregos desde janeiro de 2019mil empregos desde janeiro de 2019
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Ampliar o atendimento 
ao cidadão, torná-lo menos 
burocrático e democratizar 
o acesso aos serviços públi-
cos são compromissos do 
Governo de Goiás. Nesse 
sentido, a administração já 
chegou a 130 municípios 
com pontos de atendimento 
presencial ao cidadão, seja 
por meio do Expresso Totem, 
Expresso Balcão e Expresso 
Correios, ou ainda das uni-
dades de atendimento Vapt 
Vupt. Hoje, cada um desses 
municípios possui pelo me-
nos um canal disponível para 
levar os serviços prestados 
pelo Estado à população.

“Os pontos de atendi-
mento físico convergem 
com a ideia central de uma 
boa gestão pública: o aces-
so à cidadania. O programa 
Expresso e seus canais de 
atendimentos estreitam a 
relação com os cidadãos, 
democratizam a oferta de 
serviços e levam mais dig-
nidade a todos os goianos”, 
enfatiza o secretário da Ad-
ministração, Bruno D’Abadia.

O Expresso foi criado 
com o propósito de facili-
tar o acesso dos cidadãos 
aos serviços estaduais e 
oferece hoje mais de 100 
atividades, de forma digital, 

por meio do site expresso.
go.gov.br ou do aplicativo 
Expresso Goiás. As demais 
modalidades - Expresso To-
tem, Balcão e Correios - sur-
giram da sensibilidade de 
ofertar o acesso ao Expres-
so aos cidadãos que ainda 
não possuem meios para se 
conectar à internet ou tem 
dificuldade no uso de equi-
pamentos tecnológicos.

 Hoje, o Expresso Correios 
funciona em parceria com 
62 agências nos municípios, 
para levar atendimento a 
locais que, em sua maioria, 
não possuem outra modali-

dade de atendimento físico 
ao cidadão. Já o Expresso 
Totem está instalado em 39 
cidades, com um total de 89 
equipamentos em funciona-
mento. O Expresso Balcão 
está em funcionamento, em 
parceria com as prefeituras, 
em 15 localidades, devendo 
chegar a 30 ainda no primei-
ro semestre de 2022.

Além dos canais físicos 
do Expresso, 55 cidades 
concentram 71 unidades do 
Vapt Vupt, postos de atendi-
mento físico que ofertam de 
forma centralizada serviços 
estaduais de vários órgãos.

O Governo de Goiás vai 
ofertar aos alunos matricu-
lados no 6º, 7º e 8º ano do 
Ensino Fundamental, com 
idade acima da compatível 
para a série que frequentam, 
oportunidade de conclusão 
dos estudos de forma acele-
rada. A ação é parte da reto-
mada do programa Aprender 
para Avançar (APA), lançado 
em 2019 e paralisado no ano 
seguinte pela pandemia da 
covid-19. Desta vez, o pro-
grama será implementado 
em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho.

Os estudantes que estão 
em distorção idade-série te-
rão a opção de deixar suas 
turmas regulares e formar 
uma nova turma do APA. 
A turma multisseriada po-
derá concluir o Ensino Fun-
damental em 18 meses e, 
dessa forma, avançar para o 
Ensino Médio em 2024. 

O início do programa será 
em maio deste ano, em 75 
escolas estaduais. Aproxima-
damente, 1,5 mil estudantes 
devem aderir ao APA. A reor-
ganização das turmas, que 
deverão ter entre 15 e 30 
estudantes, é planejada pela 
Seduc, por meio das Coorde-

nações Regionais de Educa-
ção (CREs), e pelas equipes 
gestoras de cada escola.

O objetivo do Aprender 
para Avançar é garantir ensi-
no de qualidade e de forma 
acelerada para alunos com 
distorção idade-série, com-
batendo a evasão escolar. 
Visa também alcançar a se-
gunda meta dos planos esta-
dual e nacional de Educação, 
de assegurar que pelo me-
nos 95% dos estudantes con-
cluam o Ensino Fundamental 
até os 14 anos de idade. 

Segundo a gerente de 
Ensino Fundamental/Anos 
Finais da Seduc, Márcia Fa-
leiro, hoje há cerca de 16 

mil estudantes matricula-
dos do 6º ao 9º ano da rede 
pública estadual que apre-
sentam distorção idade-
-série. Em relação ao quan-
titativo total, esses alunos 
representam 8% dos estu-
dantes. “Nossa intenção é 
abrir mais turmas de APA 
em 2023 e 2024 para al-
cançarmos a meta do PNE”, 
afirmou a gerente da Seduc.

Os alunos do Aprender 
para Avançar terão material 
didático específico e serão 
acompanhados por dois pro-
fessores mediadores (o pri-
meiro da área de Matemática 
e o segundo de outra área do 
conhecimento ou pedagogo). 

Pontos de atendimento Pontos de atendimento 
ao cidadão chega a 130 cidadesao cidadão chega a 130 cidades

Governo de Goiás retorna com progra-Governo de Goiás retorna com progra-
ma para corrigir distorção idade-sériema para corrigir distorção idade-série
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Desde o início da invasão 
russa à Ucrânia, no dia 
24 de fevereiro, uma 

multidão tentou incendiar a 
casa do presidente de Sri Lanka, 
caiu o premiê do Paquistão, 
Peru e El Salvador entraram em 
estado de emergência, o gover-
no do Egito foi tomado pelo pâ-
nico de uma nova revolução e o 
da Tunísia fechou o Parlamento. 
Na Europa, quase todos senti-
ram o baque econômico, mas 
instituições sólidas amortece-
ram o impacto político.

A invasão russa da Ucrânia 
é a primeira guerra global, se-
gundo o economista Thomas 
Friedman, colunista do New 
York Times. Pelas redes sociais 
e com um smartphone na 
mão, é possível acompanhar os 
combates de qualquer lugar do 
mundo. Mas é mais do que isso. 
Para Ian Bremmer, presidente 
da consultoria Eurasia, o con-
flito é o acontecimento mais 
importante depois da queda 
do Muro de Berlim porque vem 
incendiando o planeta inteiro.

“Aumentos acentuados 
da inflação criam um choque 

econômico com implicações 
sociais e políticas”, diz Joseph 
Siegle, diretor do Centro Afri-
cano de Estudos Estratégicos, 
de Washington. “Mas isso só 
leva à instabilidade política 
em países que já enfrentam 
níveis altos de fragilidade”.

ANTECEDENTES
Para Carla Martinez Ma-

chain, professora de ciências 
políticas da Universidade do 
Estado do Kansas, a economia 
pode até não ser a causa final 
da queda de um governo, 
mas é o fator que mais incita 

a população. “Especialmente 
os mais pobres”, afirma.

Economistas lembram que 
o caldeirão de insatisfações 
vem fervendo em fogo baixo 
há algum tempo, mesmo antes 
da pandemia. O movimento 
dos coletes amarelos, que ator-

mentou a França, começou em 
outubro de 2018 em reação à 
alta dos combustíveis.

Quando o alarme do vírus 
soou na China, em dezembro 
de 2019, as ruas do Chile já 
estavam pegando fogo. Os 
protestos começaram com 
uma campanha de estudan-
tes contra o aumento do 
bilhete do metrô – e logo se 
tornaram uma gritaria contra 
o custo de vida.

Nos dois anos seguintes, 
a covid fez o planeta prender 
a respiração, causando um 
desequilíbrio no mercado. 
Com a reabertura, a demanda 
reaquecida entrou em cho-
que com uma capacidade de 
oferta reduzida, travada por 
gargalos de logística e pro-
dução. Alguns economistas 
sustentam que os pacotes de 
estímulo pressionaram ainda 
mais a inflação, variando de 
acordo com o país.

Brasil e Argentina injeta-
ram 12% do PIB na economia. 
Os EUA colocaram US$ 6 tri-
lhões, pouco mais de 26% do 
PIB. Recordista, o Japão gas-

tou 53,7% do PIB em incenti-
vos. Foi diante desse cenário 
que Vladimir Putin invadiu a 
Ucrânia. Ou seja, o conflito 
não pariu a crise atual, mas 
jogou gasolina na fogueira 
“Muitos protestos antecede-
ram a invasão. No Peru, a po-
larização vem desde a eleição 
de 2016”, diz o analista peru-
ano Carlos Meléndez. “Mas a 
guerra serviu de gatilho.”

No início da invasão, mui-
ta gente questionou por que 
uma guerra na Europa merecia 
mais atenção do que outros 
conflitos ao redor do mundo. 
Em que pese o sofrimento de 
iemenitas, afegãos, rohingyas 
ou sírios, a chave para enten-
der a importância da Ucrânia 
não tem relação com a cor da 
pele ou com o cristianismo or-
todoxo dos ucranianos.

O que explica sua relevân-
cia é uma privação que nor-
teou outras guerras e revolu-
ções: a falta de comida. E, por 
trás da carestia, está a inflação, 
empurrada pela disparada do 
preço da energia, principal-
mente do gás e do petróleo.

Divulgação

Insatisfeito com o acordo 
fechado entre o WhatsApp e 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), o presidente Jair Bolso-
naro (PL) disse que o governo 
vai procurar a direção do apli-
cativo de mensagens no Brasil 
para debater a decisão de só 
liberar novas funcionalidades, 
entre elas a de comunidades 
que possibilitarão grupos de 
milhares de pessoas, após as 

eleições de outubro próximo.
A declaração foi dada em 

entrevista de Bolsonaro à CNN, 
neste sábado (16). “Já conversei 
com o Fábio Faria [ministro 
das Comunicações], que vai 
conversar com representante 
do WhatsApp aqui no Brasil 
para explicar o acordo. Se ele 
[WhatsApp] pode fazer um 
acordo com o TSE, pode fa-
zer comigo também, por que 
não?”, falou o presidente, que 
passa o feriado no litoral pau-

lista, na cidade de Guarujá.
“Vou buscar o CEO do 

WhatsApp essa semana e 
quero ver que acordo é esse. 
Se é para o mundo todo, não 
posso fazer nada, agora, só 
para o Brasil, e volta a ser pro 
mundo todo depois das elei-
ções, quer prova mais clara 
de interferência como essa 
na liberdade de expressão?”, 
completou O presidente.

No dia anterior, durante 
motociata com milhares de 

apoiadores, Jair Bolsonaro já 
criticara o acordo e voltou a 
fazê-lo neste sábado, chaman-
do-o de “inaceitável” e “inad-
missível”. “Essa última infor-
mação agora que o WhatsApp 
pode ter uma política mun-
dial, ninguém vai reclamar. 
Agora, [por que] apenas para 
o Brasil o disparo em grupo 
poderá ser realizado depois 
das eleições? ‘Ah, depois das 
eleições não vai ter mais fake 
news?’”, disse Bolsonaro.

Alta no petróleo e nos alimentos cria Alta no petróleo e nos alimentos cria 
onda de instabilidade mundialonda de instabilidade mundial

Bolsonaro diz que governo vai discutir com WhatsApp o acordo com TSEBolsonaro diz que governo vai discutir com WhatsApp o acordo com TSE
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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
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898

PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466

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

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

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

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
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APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
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
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656

ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895

PQ. AMAZÔNIA sobra-
do 3/4 sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, co-
zinha americana, toda 
no blindex, esquadrilhas 
de alu350mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.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 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
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 
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das 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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
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. 
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. ENe-
mail: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
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
-------------------------------
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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Em retaliação pelo afun-
damento de um navio no 
mar negro e ataque a uma 

vila russa, Vladimir Putin reto-
mou a ofensiva militar na Ucrâ-
nia. Na manhã deste sábado 
(16), a capital Kiev e Lviv foram 
alvos de explosões. Há registro 
de uma morte e diversos feridos.

“O número e a magnitude 
dos ataques com mísseis em 
locais de Kiev aumentarão em 
resposta a todos os ataques e 
sabotagens do tipo terrorista 
realizados em território russo 
pelo regime nacionalista de 
Kiev”, afirmou o Ministério da 
Defesa da Rússia.

A guerra que começou 
há 52 dias parece estar longe 
do fim. As negociações sem-
pre esbarram nos principais 
pontos, apesar dos embargos 
econômicos das principais po-
tências mundiais à economia 
russa. Em um comunicado da 
pasta russa, autoridades políti-
cas do Reino Unido como Boris 
Johnson e Theresa May estão 
proibidos de entrar na Rússia.

Um documento publica-
do nesta sexta-feira (15), pelo 
jornal Washington Post sugere 

que o armamento ucraniano 
promovido pelos Estados Uni-
dos e da Otan seriam combus-
tíveis para o prolongamento 
do embate. A nota diplomá-
tica aponta que a situação 
“implica consequências im-
previsíveis para a segurança 

regional e internacional”.
O presidente da Ucrânia 

Volodymyr Zelensky disse em 
entrevista à CNN Internacional 
que o mundo deve estar pre-
parado para o uso de armas 
nucleares ou químicas pela 
Rússia contra a população 

inimiga. “Todos os países pre-
cisam se preocupar porque 
pode não ser uma informação 
real, mas pode ser verdade. 
Para eles, a vida das pesso-
as não vale nada. Não é uma 
questão para a Ucrânia, não 
apenas para a Ucrânia, mas 

para todo o mundo, eu acho.”

BAIXAS DAS 
FORÇAS UCRANIANAS
A Ucrânia sofreu as “per-

das irrecuperáveis” de 23.367 
soldados desde que a Rússia 
lançou sua ofensiva militar 

em fevereiro, afirmou o Minis-
tério da Defesa em Moscou 
neste sábado (16).

Os números de baixas fo-
ram revelados pelo porta-voz 
do Ministério da Defesa, major-
-general Igor Konashenkov, 
que disse que só na cidade 
de Mariupol a Ucrânia perdeu 
mais de 4.000 pessoas, incluin-
do “mercenários estrangeiros” 
e “nazistas” associados aos no-
tórios regimentos Azov e Aidar.

Konsahenkov disse que a 
Rússia obteve documentos 
que comprovam as perdas da 
Ucrânia e em breve publicará 
informações mais detalhadas 
desses arquivos.

A Ucrânia afirma ter per-
dido entre 2.500 e 3.000 sol-
dados em todo o seu terri-
tório. Este foi o número que 
Zelensky deu à CNN em uma 
entrevista na sexta-feira, en-
quanto afirmava que os mi-
litares russos haviam sofrido 
até 20.000 baixas. Moscou 
contesta fortemente as alega-
ções de Zelensky. De acordo 
com uma contagem de bai-
xas publicada pelo governo 
russo no mês passado, a Rús-
sia havia perdido pouco mais 
de 1.350 soldados. (rt.com)
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Rússia intensifica ataques à Rússia intensifica ataques à 
Ucrânia, que já teria perdido 23 mil soldadosUcrânia, que já teria perdido 23 mil soldados
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O ex-BBB Rodrigo Mussi 
está evoluindo bem na re-
cuperação. A informação é 
do irmão do modelo, Diogo 
Mussi, que publicou no ins-
tagram o estado de saúde. O 
boletim médico mais recen-
te destaca que o participan-
te desta edição do reality 
show está muito agitado, 
mas tendo resultados satis-
fatórios na retirada de um 
tubo para respiração.

“Oscilando com momen-
tos de realidade e confu-
são, o que é normal nesse 
processo de extubação que 

continua. Ele é um guerreiro 
e está indo muito bem”, pu-
blicou Diogo. Ele vem pedin-
do aos fãs e seguidores de 
Rodrigo que torçam, orem e 
emanem energias positivas. 
“A família agradece”, postou.

O rapaz está internado 
há duas semanas em um 
hospital paulista após sofrer 
um acidente de carro e ser 
arremessado do automóvel. 
Ele passou teve traumatis-
mo craniano e fratura ex-
posta na perna. O automó-
vel onde ele estava é de um 
aplicativo de transporte e o 
motorista reconheceu que 
havia dormido ao volante.

O Tigre Branco não é 
apenas um excelen-
te filme, com uma 

história incrível e muito bem 
pensada e articulada. Este é 
também um filme estiloso, 
no sentido de que entende o 
seu conteúdo bastante pesa-
do e repleto de informações, 
mas mescla isso com recursos 
que deixam a história mais 
palatável e atrativa para um 
leque maior de espectadores, 
sobretudo aqueles que não 
são tão acostumados a verem 
histórias socialmente pesadas 
como esta em seu cotidiano.

A repercussão de O Ti-
gre Branco já é notável. Não 
apenas teve uma escalada 
rápida do Top 50 para o Top 
10 da Netflix, como também 
tem sido chamado de ”o Pa-
rasita indiano”, o que é um 
pensamento que pode real-
mente ocorrer durante o fil-
me. É importante não usar-
mos essa comparação, aqui, 
para dizer qual dos filmes é 
melhor, mas colocar os dois 
lado a lado pode ser bastan-
te interessante para avaliar-
mos os estilos propostos. 
Enquanto Parasita explora 

bastante o silêncio, o mini-
malismo e o suspense, acu-
mulando coisas ruins que 
irão explodir nos momen-
tos finais do filme, O Tigre 
Branco tem uma abordagem 
bastante diferente para falar 
sobre desigualdade social.

O BAQUE
Há diversos filmes in-

dianos na Netflix e muitos 
deles soam bastante estra-
nhos para os espectadores 
brasileiros. O Tigre Branco 
surpreende logo de cara 

pelo uso de recursos bas-
tante hollywoodianos e que 
podem fisgar o espectador 
quase que instantaneamen-
te. O título, com uma estili-
zação que quase indica uma 
comédia, é introduzido com 
uma trilha sonora que logo 
é silenciada para dar lugar 
à música “Mundian To Bach 
Ke”, de Panjabi MC.

O que poderia ser ape-
nas mais uma inocente 
canção inserida para causar 
um impacto instantâneo no 
princípio do filme, retros-

pectivamente torna-se mui-
to mais significativa. O Tigre 
Branco traz, para o centro 
dos problemas sociais da 
Índia e a colonização in-
glesa sofrida pelo país, o 
que, com o tempo, acabou 
englobando também o im-
perialismo estadunidense. 
Panjabi MC tem um papel 
interessante nesse sentido: 
indiano nascido na Inglater-
ra, o músico tem como um 
dos objetivos da sua arte a 
fusão de dois mundos, o do 
bhangra e o do hip-hop.

O Tigre Branco e o necessário O Tigre Branco e o necessário 
diálogo com o alerta de 1984diálogo com o alerta de 1984

Rodrigo Mussi oscila entre Rodrigo Mussi oscila entre 
lucidez e confusão mental, lucidez e confusão mental, 
segundo irmão do ex-BBBsegundo irmão do ex-BBB
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