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Governo de Goiás anuncia linha 
de crédito para produtores rurais
Uma linha de crédito específica para o setor agropecuário, voltada especialmente para pequenos produtores rurais, será 
lançada na próxima sexta-feira em Goiás. O lançamento será feito pelo governo do Estado, por meio da Seapa e da SIC. p3

Prefeitura 
de Aparecida 
inicia mutirão 
que beneficiará 

21 bairros p2

Senador Canedo inaugura Restaurante 
Municipal com refeições a R$ 3,00

Governo prepara programação 
especial para comemorar Dia da Mulher

A primeira unidade do restaurante serviu, entre pratos e marmitas, 
mais de mil refeições ao longo do dia inicial de funcionamento. p2

O Centro Cultural Marieta Telles Machado, em Goiânia recebe nesta se-
mana uma programação especial para comemorar o Dia da Mulher. p3
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Senador Canedo inaugura Restaurante 
Municipal com refeições a R$ 3,00

O Restaurante Mu-
nicipal de Senador 
Canedo iniciou suas 

atividades nesta segunda-
-feira (2/3). A primeira uni-
dade do restaurante serviu, 
entre pratos e marmitas, 
mais de mil refeições ao lon-
go do dia inicial de funciona-
mento. Localizado no Jardim 
Todos os Santos, em frente 
à Matriz Nossa Senhora Au-
xiliadora, a iniciativa é uma 

obra da Prefeitura de Se-
nador Canedo, por meio da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Combate à Fome, 
e será responsável pela ali-
mentação diária de cidadãos 
e servidores municipais, que 
terão acesso ao almoço com-
pleto com sobremesa, pelo 
valor simbólico de R$ 3.

O cardápio é elaborado 
semanalmente, com base no 
Programa de Alimentação do 

Trabalhador, do Ministério do 
Trabalho e Emprego, e acompa-
nhado por nutricionistas, que 
cuidam da qualidade, arma-
zenamento e preparo dos ali-
mentos. A cozinha é totalmente 
supervisionada por nutricionis-
ta, que atesta todas as prepa-
rações e o equilíbrio dos pratos.

A nutricionista Katiuscia 
Moraes, responsável pelo res-
taurante, explica que, todos os 
processos são inspecionados, 

desde a criação do cardápio, 
compra e preparação. “Após 
a definição do menu da se-
mana, receberemos, todos os 
dias, os alimentos frescos, di-
reto do Ceasa. Já os alimentos 
secos e proteínas, as compras 
irão variar durante a semana. 
Tudo é realizado com total 
rigor, desde a compra, esto-
cagem, manuseio. Queremos 
garantir que a refeição servi-
da, seja a melhor possível, por 

isso, temos diversos critérios e 
regras a seguir dentro da cozi-
nha”, afirma.

O Restaurante Municipal 
Popular, terá, futuramente, 
outras duas unidades, no 
Jardim das Oliveiras e Vila 
Galvão, alcançando as três 
regiões do município. Tam-
bém, iniciarão, em breve, as 
vendas de café da manhã, 
pelo valor simbólico de cin-
quenta centavos.

 Michel Alves

Genoma do 
2º caso de 
coronavírus 
do Brasil é 
diferente do 
1º, apontam 
cientistas

Em menos de 48 horas 
após o registro do segundo 
caso de brasileiro infecta-
do com coronavírus, uma 
equipe de pesquisado-
res brasileiros conseguiu 
novamente sequenciar o 
genoma do vírus. São os 
mesmos cientistas que ti-
nham feito o primeiro se-
quenciamento, num pro-
cedimento que deve virar 
rotina para a epidemia. E a 
nova análise mostra que o 
patógeno do segundo caso 
é levemente diferente do 
primeiro. Pela conclusão, o 
primeiro tinha se asseme-
lhado mais com vírus que 
haviam sido sequenciados 
na Alemanha.

Já o segundo se 
aproxima mais de vírus 
sequenciados na Ingla-
terra. E ambos são dife-
rentes das sequências 
chinesas. Nos dois ca-
sos, porém, os pacien-
tes foram contamina-
dos na Itália, mas como 
cientistas italianos ainda 
não apresentaram os se-
quenciamentos dos vírus 
que estão no país, a com-
paração não pôde ser fei-
ta com o material de lá.

De acordo com a pes-
quisadora Ester Sabino, 
do Instituto de Medicina 
Tropical da USP, que com-
põe os esforços de se-
quenciamento junto com 
pesquisadores do Instituto 
Adolfo Lutz e da Faculdade 
de Medicina da USP, essas 
variações confirmam que a 
transmissão interna entre 
os países da Europa já está 
bem estabelecida.

“A epidemia já está há 
algum tempo na Europa e 
já passa de um país a ou-
tro. Mas nesse momento 
ainda não conseguimos 
saber se ela foi da China 
para a Alemanha e a Ingla-
terra e de lá para a Itália ou 
se foi para a Itália e de lá 
foi para a Inglaterra”, por 
exemplo. Ela explica que 
a cada mês que passa o 
vírus sofre uma mutação 
e fica com uma espécie 
de código da região por 
onde passou, mostrando 
o seu caminho.

Uma pessoa morre 
e três ficam feridas em 
capotamento na BR-060

Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
inicia mutirão que beneficiará 21 bairros

Uma pessoa morreu e 
outras três ficaram feridas 
em um capotamento no qui-
lômetro 46 da BR-060, em 
Abadiânia. O acidente acon-
teceu no início da manhã 
desta segunda-feira (2/3). 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o carro, 
um Forte Fiesta, seguia no 
sentido Anápolis/Brasília 
quando o condutor perdeu o 

cotrole de direção do veículo 
em uma curva. O carro capo-
tou várias vezes e parou no 
canteiro central da rodovia. 

O motorista do Fiesta 
não resistiu aos ferimen-
tos e morreu no local. Os 
passageiros, sendo dois 
homens e uma mulher, fi-
caram feridos e foram en-
caminhados para o Hospital 
de Urgências de Anápolis.

A Prefeitura de Apare-
cida de Goiânia deu início 
a uma força-tarefa nesta 
segunda-feira (2/3) para 
combater o mosquito Ae-
des Aegypt, transmissor 
da dengue, zika vírus e 
chikungunya. Cerca de 44 
mil moradores devem ser 
beneficiados pelo muti-
rão de serviços públicos, 
que vai percorrer 21 bair-
ros da cidade. A iniciativa 
se dá por meio do progra-
ma Prefeitura em Ação. 

Até sábado (7), as equi-
pes da Prefeitura de Apare-
cida devem atuar em várias 
frentes de trabalho. Além 
do combate ao mosquito, 
haverá operação tapa-bu-
racos, revitalização da sina-
lização de trânsito, troca de 
lâmpadas e poda de árvo-
res, entre outros serviços. 

A meta da Coordenadoria 
de Vigilância Ambiental da Se-
cretaria de Saúde de Aparecida 
é visitar mais de 10 mil imóveis 
no arrastão de combate à den-

gue. A expectativa é de que ao 
menos 20 mil carcaças de pneu 
sejam recolhidas em toda a ci-
dade, durante a semana. 

Serviços
Na sexta-feira (6) e no sá-

bado, a Prefeitura vai aten-
der pessoalmente os mo-
radores, das 8h às 12h, na 
Escola Municipal Nova Olin-
da, onde serão prestados 
mais de 100 serviços gratui-
tos, incluindo atendimentos 
na área da saúde.
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Governo de Goiás anuncia linha 
de crédito para produtores rurais
Uma linha de crédito 

específica para o setor 
agropecuário, voltada 

especialmente para pequenos 
produtores rurais, será lançada 
na próxima sexta-feira (6/3) 
em Goiás. O lançamento será 
feito pelo governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa) e da 
Secretaria de Indústria, Comér-
cio e Serviços (SIC), juntamen-
te com suas jurisdicionadas 
Agência Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural e Pes-
quisa Agropecuária (Emater) e 
Agência de Fomento de Goiás 
(GoiásFomento). Chamada 
de Produtor Empreendedor 
– Crédito Rural, a linha será 
anunciada durante o evento 
Juntos Pelo Agro, que será rea-
lizado em Porangatu, no Norte 
goiano, a partir das 8h. 

Ao todo, são oferecidas 
três categorias de crédito, 
diferenciadas por tipo de 
projeto – que por sua vez, 

dependerá das necessida-
des de cada empreendedor. 
A primeira oferece subsídio 
de até R$ 3 mil, com taxa de 
0%, carência de três meses e 
prazo de 36 meses. A segun-
da disponibiliza valores entre 

R$ 3 mil e R$ 21 mil, com taxa 
de 0,25% ao mês, carência 
de três meses e prazo de 36 
meses. Já a terceira catego-
ria é para tomadas de R$ 21 
mil a R$ 50 mil, com taxa de 
0,5% ao mês, carência de 12 

meses e prazo de 60 meses. 
O financiamento pode chegar 
a 100% do investimento, com 
até 20% de custeio associado. 
Para a liberação do recurso, 
podem ser exigidos garantia 
real, avalista, aval ou seguro.

Acesso ao crédito
O primeiro passo para 

que o tomador tenha acesso 
ao crédito é procurar uma 
unidade da Emater em seu 
município (a agência atua 
como correspondente ban-

cária), munido dos docu-
mentos de identidade, CPF, 
de propriedade do imóvel, 
comprovante de residência e 
relatório de rendimento bru-
to dos últimos 12 meses da 
atividade rural e não rural. 
Caso seja necessário, a Ema-
ter irá elaborar projetos de 
acordo com as necessidades 
do produtor. Após trâmite 
interno, o crédito é liberado 
pela GoiásFomento.

A Emater é jurisdicionada 
da Seapa e conta com 220 
unidades locais distribuídas 
em todo o Estado de Goiás. 
“Buscamos oferecer o crédi-
to da maneira mais simples 
possível. O produtor, se en-
quadrando nos requisitos es-
tipulados, terá todo o apoio 
do Estado para que consiga a 
liberação do crédito e já in-
vestir em sua propriedade”, 
diz o secretário de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Antônio Carlos 
de Souza Lima Neto.

Reprodução

Reprodução

Governo do Estado prepara programação especial para comemorar Dia da Mulher
O Centro Cultural Marie-

ta Telles Machado, em Goi-
ânia recebe nesta semana 
uma programação especial 
para comemorar o Dia da 
Mulher (8 de março). Pro-
movida pelo Governo de 
Goiás, a programação tem 
início nesta segunda-feira 
(2/3) e se estende até sex-
ta (6). A comemoração en-
volve servidoras e é aberta 
ao público externo. 

Na segunda-feira (2), ha-

verá audição de vinis com 
intérprete feminina, no Mu-
seu da Imagem e do Som 
(MIS), entre 17h e 18h. Na 
terça, (3), às 8 horas, a mu-
sicista Aline Castilhos brinda 
os funcionários do Marieta 
Telles Machado, com uma 
apresentação de harpa, no 
hall de entrada do prédio. 
Ainda no segundo dia da 
programação, as servidoras 
terão um curso de automa-
quiagem, às 9h, no Arquivo 

Histórico Estadual.
Na quinta-feira (5), ha-

verá show da Orquestra de 
Violeiros, entre 8h e 8h40, 
no hall de entrada do Ma-
rietta Telles, e uma sessão 
especial de cinema, no 
Cine Cultura, com o filme 
“A Temporada”, que terá 
início às 10h30. No último 
dia, sexta, o Museu Zoro-
astro Artiaga (MUZA) rece-
be apresentação do Coral 
Afabeg, da Associação dos 

Aposentados e Pensionistas 
do Banco BEG, às 9h; segui-
da pela palestra “Pacto 
pelo Fim da Violência Con-
tra a Mulher”, da psicóloga 
Heloisa de Castro, da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Social de Goiás e CREI.

Para fechar a celebra-
ção, às 16h30, no hall de 
entrada do Centro Cultural 
Marietta Telles Machado, 
uma apresentação da can-
tora Thayná Janaina brinda.
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Mutação em morcego fez vírus 
passar a humanos, aponta estudo
Um grupo de pesqui-

sadores italianos 
identificou a mu-

tação genética que permi-
tiu ao coronavírus infectar 
seres humanos e não mais 
apenas animais. O estudo 
foi conduzido pela equipe 
de estatísticas médicas e 
epidemiologia molecular 
da Universidade Biomédica 
de Roma e foi publicado no 
Journal of Clinical Virology.

Ao estudar as sequências 
genéticas do vírus, os pes-
quisadores reconstruíram as 
mutações até descobrirem o 
que era decisivo para o cha-
mado “salto de espécies”, a 
alteração que permitiu a um 
vírus típico de animais, em 
particular de morcegos, tor-
nar-se capaz de atacar o ho-
mem. “Foi uma mudança de-
cisiva, uma mutação muito 
particular que ocorreu entre 
20 e 25 de novembro”, disse 
Massimo Ciccozzi, professor 
responsável pelo estudo.

“Como todos os vírus, 
o SarsCoV2 muda cons-

tantemente e busca al-
terar sua aparência para 
estar em equilíbrio com 
o sistema imunológico do 
hospedeiro”, explicou ele. 
A mutação ocorreu em 
uma proteína de superfí-

cie chamada “spike”, que 
o vírus utiliza para agredir 
as células e se multiplicar. 
“Foi assim que fez o salto 
de espécie. E é uma proteí-
na bastante comum na his-
tória evolutiva dos vírus.”

Vacina
A descoberta pode acele-

rar estudos sobre a doença. 
Alguns dos principais infecto-
logistas e epidemiologistas do 
mundo - como Marc Lipsitch, 
da Universidade de Harvard - 

temem que, no ritmo atual, o 
coronavírus contamine até um 
terço do planeta em um ano.

Neste domingo (1º/3), o 
presidente dos EUA, Donald 
Trump, disse à Fox News que os 
ensaios clínicos de uma vacina 

começarão em seis semanas, 
mas ela provavelmente não 
estará disponível nesta tempo-
rada - considerando a neces-
sidade de mais estudos que 
garantam segurança e eficácia. 
(Com agências internacionais).

Reprodução



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-
novo apenas R$35.300,00 
F: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 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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

Veículos
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-------------------------------
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, 
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 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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 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 
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 sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
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

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
gem com 2 vgas. Valor R$ 
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, 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 3 de Março de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Centro Cultural Martim 
Cererê recebe oficina 
de leitura dramática

O Centro Cultural 
Martim Cererê, em Goi-
ânia, recebe até sábado 
(7/3) o projeto ‘O Tex-
to Após o Texto’, da Du 
Caixote Cia de Teatro.

Da segunda-feira a 
sexta-feira, entre as 16h 
e às 20h, será realizada 
uma oficina de leitura 
dramática com o ator, 
diretor e historiador 
Wellington Dias, dividida 
em três módulos: Teatro 
Brasileiro Moderno (O 
Beijo no Asfalto, de Nel-
son Rodrigues), Teatro 
Brasileiro Contemporâ-
neo (Pop Corn, de Jô Bi-
lac) e Teatro para crian-
ças (Os Saltimbancos, de 
Chico Buarque). No sába-
do, o projeto é finalizado 
com uma apresentação 
aberta ao público, com 
entrada gratuita.

De acordo com o diretor 
e ator Edson de Oliveira, res-
ponsável pelo projeto, a ofi-
cina tem por objetivo prepa-
rar os intérpretes para que 
levem ao expectador uma 
leitura melhor e compreen-
são refinada, a partir de um 
olhar para além das inten-
ções óbvias do texto. 

Edson explica que o tra-
balho realizado no último 
dia será uma apresentação 
seguida de um debate com 
os artistas envolvidos sobre 
a complexidade dos textos 
dramáticos trabalhados du-
rante a semana. 

Quem se interessar em 
participar da oficina deve 
entrar em contato com a or-
ganização, pelo telefone (62) 
98148-9883. Será cobrada a 
taxa de R$ 50, para custear 
gastos com a produção. Se-
rão emitidos certificados.

Cidade Rock reúne cultura 
popular e fusões de ritmos 
regionais em Goiânia

O Martim Cererê rece-
be, no próximo sába-
do (14/3), a 2ª edição 

do Cidade Rock 2020, que terá 
programação com bandas que 
misturam ritmos folclóricos, 
regionais e afro-brasileiros. 
Diego Mascate e Banda de 
Apoio, Mundhumano, Terra 
Cabula, Manaié, Tronco de 
Angico e Vinte Vinte Vento 
ocupam o palco para reforçar 
a pluralidade e a riqueza da 
produção musical autoral de 
Goiânia. O evento tem entra-
da gratuita até às 21h e, após 
esse horário, será cobrado in-
gresso de R$ 10.

Diego Mascate é mais 
uma das facetas do cantor e 
compositor Diego de Mora-
es. Ele assumiu essa alcunha 
Mascate para refletir uma 
alma nômade, presente tan-

to nas temáticas das canções 
quanto em suas referências, 
que passam por Tom Zé, Ar-
naldo Baptista, Jards Macalé, 
Walter Franco e Zé Rodrix. 
Em seu último disco, “Na 
Estrada, Antes da Curva”, 
lançado ano passado com a 
Banda de Apoio, ele passeia 
por influências de punk e 
samba, Frank Zappa e Racio-
nais MC’s, folk e baião.

Afro-beat, salsa, samba, 
reggae, carimbó, rap, groo-
ves e batuques, tecem a 
rede emaranhada de refe-
rências da banda Mundhu-
mano, outro destaque dessa 
2ª edição do Cidade Rock 
2020. Formada em 2012, 
a banda faz o que eles cha-
mam de MPB – Música Preta 
Brasileira, com os sons da 
mãe África recriados dentro 

de uma linguagem moderna, 
rompendo com os rótulos de 
exótico e folclórico, seja nos 
inventivos arranjos das relei-
turas, seja nas composições.

Criada em 2015, a Terra 
Cabula também aposta na 
fusão rítmica do regional e 
tradicional com o urbano con-
temporâneo. O grupo explo-
ra as sonoridades presentes 
na cultura afro-brasileira em 
comunhão com diversos gê-
neros musicais como o rock, 
jazz, tango e a cúmbia, crian-
do uma atmosfera hibrida que 
vai dos toques de terreiro ao 
rock progressivo. A escolha do 
nome representa a própria fu-
são de elementos sincréticos 
que marcam historicamente 
grande parte do processo de 
formação da identidade cultu-
ral/religiosa brasileira.

Outro destaque dessa 
edição é o Manaié,  formado 
por Ingrid Lobo e Emanuel 
Mastrella. O duo apresenta 
um trabalho visceral, experi-
mental, emotivo, que utiliza 
diversos elementos eletrôni-
cos e orgânicos para falar so-
bre as sensações humanas. 
Nos ritmos: baião, ciranda, 
coco, trap, synthwave, xote 
e até valsa. As inspirações e 
referências são diversas e ga-
rantem uma unidade de mú-
sica experimental pouco vis-
ta em trabalhos brasileiros.

O 2º Cidade Rock 2020 
conta ainda com o grupo 
Tronco de Angico, que passeia 
pelo universo da cultura po-
pular, com canções autorais 
sempre ao som contagiante 
do coco, e a abertura fica por 
conta do Vinte Vinte Vento.
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