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fiscalização em barragens
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Governo de Goiás intensifica 
fiscalização em barragens

A fiscalização dos re-
quisitos de segurança 
obrigatórios para bar-

ragens foi intensificada pela 
Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel (Semad) neste ano em ra-
zão das fortes chuvas. Foram 
visitadas quase 40 estrutu-
ras em 16 municípios, quase 
quatro vezes mais do que em 
todo o ano de 2019, quando 
foram vistoriados 10 barra-
mentos em seis municípios.

“Os números de 2019 
representam um momento 
de reestruturação da gestão 
ambiental de Goiás, tanto 
normativo quanto em termos 
de servidores. Mal sabíamos 
quantas barragens existiam 
em Goiás quando assumimos 
esta missão”, explica a secre-

tária Andréa Vulcanis. “Assim 
que o governador Ronaldo 
Caiado estabeleceu as dire-
trizes da segurança de bar-
ragens, por meio da Portaria 
146/2019 da Semad, nosso 
trabalho foi justamente pla-
nejar essa intensificação que 
ocorreu neste ano de 2020”, 
completa.

Este ano, já foram visita-
das barragens nos municí-
pios de Goiânia, Pontalina, 
Guapó, Brazabrantes, Nova 
Veneza, Nerópolis, Professor 
Jamil, Santa Bárbara de Goi-
ás, Catalão, Goianésia, Ja-
raguá, Santa Cruz de Goiás, 
Anápolis, Inhumas, Senador 
Canedo e Água Limpa, onde 
uma força-tarefa do Gover-
no de Goiás ainda analisa a 
estrutura que se rompeu na 

última quinta-feira (27/02) 
e calcula o dano ambiental 
causado pelo incidente.

Nas fiscalizações, que fo-
ram determinadas pelo go-
vernador Ronaldo Caiado, 
foram encontradas muitas 
situações de irregularidades, 
tanto documentais quanto 
estruturais. Foram emitidas 
notificações para realização 
de cadastro, bem como a re-
gularização quanto à falta de 
outorga e licenciamento. No 
que diz respeito às questões 
relacionadas à segurança de 
barragens, foi realizado o 
deplecionamento (redução 
do nível da água) em mais de 
20 barragens que apresen-
taram inconformidades em 
relação ao projeto e/ou risco 
à sua segurança. “Com essa 

ação preventiva do Governo 
de Goiás, certamente evita-
mos vários outros acidentes 
nesse início de ano de mui-
ta chuva, inclusive acima da 
média histórica”, acredita a 
secretária Andréa Vulcanis.

 
Sistema digital
Todos os proprietários 

de barragens de Goiás têm 
por obrigação inscrever as 
estruturas no sistema digital 
da Semad. O registro auxilia 
na fiscalização e na elabora-
ção de planos de enfrenta-
mento a desastres. “O caso 
de Pontalina (em janeiro) 
foi exemplar neste sentido. 
A barragem não estava re-
gistrada no sistema. Houve 
uma mudança no projeto 
original que gerou todo o 

incidente. Quando os téc-
nicos têm acesso à mancha 
de inundação e a detalhes 
das estruturas, fica mais fácil 
trabalhar na prevenção e na 
mitigação de problemas”, es-
clarece a secretária.

Além disso, a Semad ofe-
receu, em 2019, cursos e pa-
lestras ligados à temática de 
segurança de barragens. A 
parceria do Governo de Goi-
ás com a Agência Nacional 
de Águas (ANA) e o Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) tem como objeti-
vo capacitar profissionais do 
setor privado e servidores 
públicos, bem como integrar 
os mais diversos agentes da 
sociedade em torno de um 
tema que tem impacto dire-
to na vida das pessoas.
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Justiça autoriza 
transferência 
de Adélio Bispo 
para tratamento

O juiz federal Dalton 
Igor Conrado, da 5.ª Vara 
Federal de Campo Grande, 
autorizou a transferência 
de Adélio Bispo de Oliveira 
para uma unidade prisional 
adequada para o seu tra-
tamento. A decisão sobre 
onde o autor confesso do 
atentado a faca, em setem-
bro de 2018, contra o então 
candidato à Presidência da 
República, Jair Bolsonaro, 
caberá ao juiz de origem 
do caso, da Vara Federal de 
Juiz de Fora (MG).

Adélio foi considerado 
inimputável pela Justiça, 
ou seja, incapaz de res-
ponder pelos atos que 
praticou. Por isso, ele não 
foi condenado pelo crime 
e sua prisão preventiva foi 
convertida em internação 
psiquiátrica por tempo in-
determinado. No início do 
mês, o Ministério Público 
Federal (MPF) apresentou 
ofícios afirmando que o 
presídio federal em Campo 
Grande onde Adélio está 
preso não possuía “apti-
dão para execução de me-
dida de segurança imposta 
pela Justiça”, e por isso, 
sua manutenção na unida-
de implicaria em violação à 
lei e potencial agravamen-
to dos transtornos psíqui-
cos do agressor.

A transferência deve-
rá ser realizada em até 30 
dias para “recolhimento e 
tratamento adequado” ao 
agressor. A decisão atende 
pedido da Defensoria Pú-
blica e do MPF. Em deci-
são, o juiz Dalton Conrado 
afirmou que Adélio deve 
permanecer em “espaço 
destinado ao tratamento 
adequado à patologia reco-
nhecida em sentença”, com 
estrutura, equipe médica e 
medicamentos necessários 
ao seu tratamento.

“O Setor de Saúde do 
Presídio Federal de Cam-
po Grande/MS é uma 
Unidade Básica de Saúde 
que realiza atendimentos 
emergenciais e básicos, 
não dispondo de equipe 
e local adequados ao tra-
tamento da patologia de 
acomete o interno”, afirma 
o magistrado. “Eventual 
permanência em presídio 
federal, poderia, inclusive, 
acarretar o agravamento 
do seu quadro de saúde”.

Número de casos 
suspeitos de coronavírus 
em Goiás sobe de 3 para 7

Colisão entre dois carros mata duas 
pessoas na BR-060, em Abadiânia

 Boletim do Ministério da 
Saúde divulgado na tarde 
desta terça-feira (3/3) apon-
ta que o número de casos 
suspeitos de coronavírus em 
Goiás subiu de três para sete.

O subsecretário de Vigi-
lância em Saúde, Wanderson 
de Oliveira, anunciou que o 
Brasil registrou 488 casos 

suspeitos do novo coronaví-
rus. Também disse que 240 
casos foram descartados.

O secretário executivo do 
Ministério da Saúde, João 
Gabbardo dos Reis, disse 
que novos países serão in-
cluídos na lista de suspeitos 
de coronavírus, entre eles, 
os Estados Unidos.

Duas pessoas morre-
ram na noite de segunda-
-feira (2/3) na BR-060, 
em Abadiânia, após uma 
colisão transversal entre 
dois veículos de passeio. 
O acidente aconteceu no 
km 65 da rodovia. 

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), 
um Honda City que se-

guia de Goiânia para Brasí-
lia colidiu com um Fiat Elba, 
que fez o retorno sem usar 
a faixa de aceleração.

Com o impacto, os ocu-
pantes da Elba foram lan-
çados para fora do veícu-
lo, entre 30 e 50 metros 
de distância. O condutor e 
proprietário do carro, um 
idoso de 69 anos, e uma 

passageira de 50 anos 
de idade morreram no 
local; outro passageiro 
foi removido em estado 
grave para o Hospital de 
Urgências de Anápolis. 

O condutor Honda City 
informou que não teve 
como evitar o acidente. 
Ele teve lesões leves e 
não estava alcoolizado.



Diário Do EstaDo Goiânia, 4 de Março de 2020 3poder

Projeto de Lei propõe política para 
prevenir e combater coronavírus
Um projeto de lei que 

institui a política es-
tadual de Operações 

de Emergência em Saúde 
Pública para prevenir e com-
bater a infecção humana pelo 
novo coronavírus (Covid-19) 
foi apresentado pelo deputa-
do estadual Virmondes Cru-
vinel (Cidadania) na Assem-
bleia Legislativa de Goiás. A 
proposta é disponibilizar per-
manentemente uma equipe 
multiprofissional para o pla-
no de contingência de emer-
gência sanitária, com a fina-
lidade de monitorar ações 
da vigilância epidemiológica, 
assistência e comunicação. 

O parlamentar se mos-
trou preocupado com o risco 
de pandemia do vírus e quer 
que Goiás esteja preparado. 
“Temos o dever de antecipar 
soluções para um problema 
com forte potencial como 
esse novo vírus. Nosso com-

promisso é com a saúde do 
cidadão e a segurança de toda 
a população”, disse Cruvinel. 

Ficará a cargo da Secreta-
ria Estadual de Saúde de Goi-
ás, se o projeto for aprova-
do, a elaboração de plano de 

contingência com definição 
de ações em vigilância epi-
demiológica, como protoco-
los de critérios para os casos 
suspeitos, e orientação dos 
profissionais de saúde para 
lidar com possíveis casos e 

monitorá-los.
Além disso, a Secretaria 

Estadual de Saúde deverá 
realizar parcerias e convê-
nios com órgãos como a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
e Ministério da Saúde para 

envolver as Superintendên-
cias de Vigilância em Saúde 
(SUVISA), Atenção Integral 
à Saúde (SAIS) e o Comple-
xo Regulador em Saúde de 
Goiás, do Centro de Infor-
mações Estratégicas em Vi-

gilância em Saúde (CIEVS), 
Infraero, Serviço de Atendi-
mento Móvel de Emergência 
(SAMU), Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (AN-
VISA), e quaisquer outras 
entidades que se fizerem 
necessárias para a funciona-
lidade do presente Centro de 
Operações de Emergência 
em Saúde Pública.

Também prevê o texto 
que a Secretaria de Saúde 
de Goiás deverá manter a 
população informada a res-
peito dos casos registrados 
sobre infecção humana pelo 
Coronavírus (Covid-19), com 
a emissão de Boletim Epi-
demiológico com números 
de casos descartados e sus-
peitos, além das definições 
desses casos e eventuais 
mudanças que ocorrerem 
em relação a situação epide-
miológica do Covid-19.

Assembleia Legislativa de Goiás

Dólar sobe para R$ 4,51 e tem novo recorde histórico
O dólar teve a décima 

sessão consecutiva de alta e 
fechou pela primeira vez no 
nível de R$ 4,50. A moeda 
americana já havia atingido 
este patamar durante os ne-
gócios em outros dias, mas 
nunca fechado neste nível. 
No mercado à vista, a divisa 
encerrou a terça-feira, 3, em 
alta de 0,55%, a R$ 4,5117. 
O real teve novamente o pior 
desempenho ante a moeda 
americana no mercado in-
ternacional, considerando 
uma cesta de 34 moedas.

Em dia marcado por forte 
volatilidade, o dólar chegou 
a cair para R$ 4,45 logo após 
o corte surpresa de juros 
pelo Federal Reserve (Fed, 
o banco central americano), 
no início da tarde, mas vol-
tou a subir em seguida com 
a piora do mercado interna-
cional, que quer estímulos 
adicionais, e a perspectiva 
de mais reduções de juros 
também aqui para fazer face 
aos efeitos do coronavírus.

Pesquisa do Projeções 
Broadcast mostra que alguns 

economistas já trabalham 
com redução da Selic na reu-
nião de política monetária 
de março de 0,50 ponto por-
centual. O banco americano 
Goldman Sachs reduziu a 
previsão de crescimento do 
Brasil este ano para 1,5% e 
passou a prevê dois cortes 
de juros, reduzindo a Selic 
para 3,75% até dezembro.

Na avaliação do econo-
mista-chefe para América 
Latina do Goldman, Alber-
to Ramos, um dos fatores 
que explica o câmbio mais 

pressionado no Brasil é jus-
tamente o juro baixo, o que 
reduz a atratividade do país. 
Para o estrategista-chefe da 
Infinity Asset, Otavio Aidar, 
a chance de o Banco Cen-
tral cortar juros aumentou 
após o corte extraordinário 
do Fed. Mas ele observa que 
vários outros países ao redor 
do mundo, desenvolvidos e 
emergentes, também estão 
reduzindo taxas, portando 
a redução do diferencial de 
juros não explica sozinha a 
disparada do dólar.

O real tem sido sistema-
ticamente a moeda com 
pior desempenho, ressalta 
o estrategista. Mesmo paí-
ses com menor crescimento 
e juros que o Brasil e sem 
histórico recente de aprova-
ção de reformas estão com 
câmbio menos depreciado, 
destaca Aidar. Modelos da 
Infinity Asset indicam que 
um câmbio mais condizen-
te com os fundamentos do 
Brasil seria, dependendo do 
que se leva em conta, entre 
R$ 4,00 e R$ 4,20.

“O câmbio parece muito 
esticado em relação aos fun-
damentos.” Na avaliação do 
estrategista-chefe do Banco 
Mizuho, Luciano Rostagno, 
a tendência é do dólar se es-
tabelecer acima de R$ 4,50 
e tem chance até de alcan-
çar patamares maiores, em 
meio a aversão a risco in-
ternacional, a taxa de juros 
baixa e um ambiente político 
ruidoso, que, nos últimos 
dias, elevou as dúvidas sobre 
a capacidade do governo em 
avançar com as reformas.
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OMS: coronavírus está ficando mais 
complexo, mas contenção é possível
O diretor-geral da Or-

ganização Mundial 
da Saúde (OMS), Te-

dros Adhanom Ghebreyesus, 
afirmou que, embora o surto 
de coronavírus esteja fican-
do cada vez mais “comple-
xo”, a contenção da doença 
ainda é possível em todos os 
países, como indica o exem-
plo da China. Em entrevis-
ta coletiva em Genebra, na 
Suíça, Tedros explicou que, 
nas últimas 24 horas, foram 
registrados 129 novos casos 
de infecção no país asiático, 
o menor número desde 20 
de janeiro.

“A queda tem sido con-
sistente”, disse. Ao todo, 
90.893 pessoas foram diag-
nosticadas com a doença 
globalmente, entre as quais 
3.110 morreram. A maior 
parte dos casos ocorreu em 
território chinês. No resto 
do mundo, são 1.848 re-
gistros em 48 países, 80% 
dos quais em apenas três 
nações: Coreia do Sul, Irã e 
Itália. Além disso, 122 paí-
ses não registraram o vírus 

e 21 tiveram apenas um 
caso. O médico etíope des-
tacou também que o coro-
navírus não pode ser trata-
do como um gripe comum, 
porque não se transmite 
com a mesma eficiência. No 
entanto, a doença origina-

da na província chinesa de 
Hubei causa doenças mais 
severas do que a influenza.

“Globalmente, 3,4% das 
pessoas com coronavírus 
morreram. Para efeito de 
comparação, a gripe sazonal 
geralmente mata menos de 

1% dos infectados”, explicou, 
acrescentando que apenas 
1% dos casos não apresen-
tam sintoma. Uma outra dife-
rença é que, diferentemente 
da gripe, ainda não há vaci-
nas e remédios comprovados 
contra o coronavírus.

“Contudo, testes clínicos 
de remédios estão sendo re-
alizados e mais de 20 vacinas 
estão sendo desenvolvidas”, 
revelou. Questionado sobre 
as críticas de autoridades 
brasileiras a respeito da de-
mora da OMS em declarar o 

surto uma pandemia, o di-
retor-executivo da entidade, 
Michael Ryan, disse que essa 
classificação poderia ser pe-
rigosa, já que incentivaria 
países a passarem da fase de 
contenção para mitigação, o 
que seria precoce.
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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
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Orquestra Sinfônica 
Jovem de Goiás se 
apresenta com banda 
de rock em Goiânia

O Centro Cultural Os-
car Niemeyer, em Goiâ-
nia, será palco de uma 
apresentação realizada 
pela Orquestra Sinfônica 
Jovem de Goiás (OSJG) 
junto com a banda de 
rock Heaven’s Guardian. 
Será no próximo sábado 
(7/3), às 20h30. O ingres-
so, cujo valor promocio-
nal único é de R$ 20,00, 
pode ser encontrado na 
Gerência da Orquestra, 
no Basileu França, das 
13h às 22h, e no Sympla, 
plataforma on-line de 
evento. 

Sob a regência do ma-
estro Andreyw Batista 
e com participações do 
Coro Sinfônico Jovem de 
Goiás, do guitarrista Mar-
celo Barbosa (Angra) e da 
cantora estadunidense 
Mary Zimmer, o objetivo 
do evento é mesclar o 
estilo heavy metal com 
música clássica. Tanto 
a Orquestra quanto a 
banda foram os primei-
ros grupos musicais da 
América Latina a gravar 
um DVD de Heavy Metal 

Sinfônico, ganhando di-
versos prêmios pela crí-
tica especializada. Essa 
iniciativa de combinar es-
tilos musicais totalmente 
distintos ocorreu após as 
apresentações da Metáli-
ca & Orquestra Sinfônica 
de San Francisco e Scor-
pions & Orquestra Filar-
mônica de Berlim, que 
mostraram uma perfeita 
sintonia entre esses gê-
neros musicais.    

Além de músicas au-
torais, serão apresenta-
dos grandes sucessos das 
bandas Queen, Metallica, 
Guns n’Roses, Pink Floyd, 
entre outras. O objeti-
vo do concerto/ show é 
arrecadar fundos para a 
turnê da Orquestra, na 
Alemanha, em abril des-
te ano. Na ocasião, a Or-
questra Sinfônica Jovem 
de Goiás irá se apresen-
tar na Sala de Concertos 
da Orquestra Filarmônica 
de Berlim, destacando-se 
como a primeira orques-
tra jovem brasileira a se 
apresentar na sala da re-
ferida orquestra alemã. 

Maria Rita se 
apresenta em Goiânia 
no dia 3 de abril

Uma das maiores e 
mais premiadas vo-
zes da música brasi-

leira, Maria Rita se apresen-
tará em Goiânia com o show 
“Voz:Piano” no dia 3 de abril, 
às 20h, no Teatro Rio Verme-
lho. Com  apresentação única, 
o show intimista em forma-
to de voz e piano inclui no 
repertório sucessos de seus 
primeiros álbuns como “Cara 
Valente”, “Pagu” e “Num 

Corpo Só”, além de releituras 
de clássicos, como “Grito de 
Alerta”, de Gonzaguinha, “Asa 
Branca”, de Luiz Gonzaga, e 
“Romaria”, famosa na voz de 
Elis Regina, entre outras.

Depois de encerrar a turnê 
de “Amor e Música”, oitavo ál-
bum de sua carreira, lançado 
no início de 2018, Maria Rita 
segue na estrada com o pro-
jeto paralelo de voz e piano. 
Enquanto o espetáculo do úl-

timo disco era pautado majo-
ritariamente no samba, neste 
formato de duo a cantora leva 
ao palco – acompanhada de 
Rannieri Oliveira – arranjos 
mais intimistas, em que con-
templa os mais variados gêne-
ros, que vão do baião ao jazz.

Os ingressos para a apresen-
tação do dia 3 de abril já estão 
disponíveis para venda através 
da Bilheteria Digital e tam-
bém nos pontos físicos: Óticas 

Carol, Komiketo T-4, Tribo do 
Açaí e na bilheteria do teatro 
(apenas no dia do show).

 
Serviço
Maria Rita, Voz:Piano; 

Local: Teatro Rio Vermelho 
- Rua 4, 1400 Setor Central, 
Goiânia, GO. Data: 3 de Abril 
de 2020; Horário: 20h; Dura-
ção: 90 minutos; Classifica-
ção: 16 anos; Valor do Ingres-
so: De R$ 85,00 a R$ 270,00

Reprodução


