
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Quarta-feira, 11 de Março de 2020  - Ano 15  nº 2365 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Brasil: sobe para 34 casos 
confirmados de coronavírus
O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) subiu para 34 no país, com nove novos pacientes 
infectados em relação a segunda-feira. O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde ontem, em Brasília. p2

Duas pessoas 
morrem após 

caminhão 
cairem 

ribanceira p2

Fabricação e venda de produtos
derivados da cannabis entram em vigor

Sindicato se mobiliza contra ação do 
MP-GO que ameaça pitdogs em Goiânia

Entra em vigor a resolução da Anvisa que regulamenta a fabricação, 
importação e comercialização de produtos derivados da cannabis. p3

Representantes do Sindicato dos Proprietários de Pitdogs, Lanches e 
Similares em Goiânia anunciaram uma mobilização da categoria. p2
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Coronavírus: número de casos 
confirmados sobe para 34 no Brasil

O número de casos 
confirmados do 
novo coronavírus 

(Covid-19) subiu para 34 no 
país, com nove novos pacien-
tes infectados em relação a 
segunda-feira. O boletim foi 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde ontem, em Brasília. A 
contaminação voltou a subir 
após ter ficado estável entre 
domingo e segunda.

Além dos pacientes con-
firmados, foram registrados 
ainda 893 casos suspeitos, 
uma redução em relação a 
ontem, quando o Ministério 
da Saúde contabilizou 930 
pessoas nessa situação. Já os 
pacientes com infecção des-

cartada pelas autoridades de 
saúde ficaram em 780.

São Paulo segue lideran-
do, com 19 casos. Além dos 
episódios no estado, foram 
identificados oito no Rio de 
Janeiro, dois na Bahia, um 
no Espírito Santo, um no Dis-
trito Federal, um em Minas 
Gerais, um em Alagoas e um 
no Rio Grande do Sul.

Já no tocante aos casos 
suspeitos, São Paulo tam-
bém está a frente (302), 
seguido de Minas Gerais 
(122) e do Rio de Janeiro 
(119), Rio Grande do Sul 
(70) e Distrito Federal (59). 
No recorte por região, o 
Sudeste concentra o maior 

número de pacientes com 
suspeitas (544), seguido do 
Sul (145) e Nordeste (111).

Apenas três estados não 
possuem casos confirma-
dos ou suspeitos: Roraima, 
Amapá e Tocantins. O Ma-
ranhão, que estava nesta 
condição até ontem, regis-
trou dois casos suspeitos e 
dois pacientes com a infec-
ção descartada.

 
Distrito Federal
No Distrito Federal, a 

paciente infectada após 
uma viagem para o Reino 
Unido está internada no 
Hospital Regional da Asa 
Norte (HRAN). Segundo 

a Secretaria de Saúde da 
capital, ela apresenta qua-
dro grave e instável e teve 
piora desde ontem, com 
febre e síndrome respira-
tória aguda severa.

Além disso, o marido foi 
obrigado - após decisão ju-
dicial - a realizar teste para a 
doença e se manter isolado, 
o que conforme a Secretaria 
do DF foi cumprido. Ainda 
não há resposta sobre o re-
sultado do exame.

 
Mundo
O Ministério da Saúde 

também divulgou a atuali-
zação dos casos em todo o 
mundo, considerando infor-

mações até ontem no fim da 
tarde. No total, foram mape-
ados 105,57 mil casos, além 
de 3,8 mil mortes. A taxa de 
letalidade, que estava em 
3,39%, subiu para 3,48% em 
comparação com o balanço 
anterior, com contabiliza-
ções de domingo.

A China concentra o 
maior número de casos 
(80,9 mil), seguida da Coreia 
do Sul (7,38 mil), Itália (7,37 
mil), Irã (6,5 mil) e França 
(1,1 mil). Já no tocante às 
taxas de letalidade, os Esta-
dos Unidos lideram (5,16%), 
seguidos da Itália (4,96%), 
China (3,86%) e Irã (2,95%). 
(Agência Brasil)
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Prefeitura de 
Goiânia lança 
edital para 
revitalização 
do Cepal do 
Setor Sul

A Prefeitura de Goiâ-
nia publicou o edital de 
concorrência pública, do 
tipo menor preço, para 
contratar empresa es-
pecializada em obras de 
engenharia para a revita-
lização do Centro Popular 
de Abastecimento e La-
zer (Cepal) do Setor Sul. 
A abertura do processo 
será no dia 8 de abril.

O projeto de revita-
lização está orçado em 
R$ 763.119,62 e propõe 
uma nova destinação ao 
Cepal, atendendo a múl-
tiplas atividades, como 
Feiras (entardecer, frutas 
e verduras, carros anti-
gos), food truck, prática 
de esportes (vôlei, futsal, 
basquete, patins, etc), 
shows e eventos.

Para essa nova pro-
posta foram inseridos 
nessa reformulação 
espacial, os seguintes 
ambientes: - bloco de 
sanitários públicos (mas-
culino, feminino e acessí-
vel); bloco do palco com 
camarim, antessala/mini 
copa, administração e 
banheiros; área destina-
da à instalação de acade-
mia descoberta; reformu-
lação das áreas destinadas 
a estacionamentos; ins-
talação de calçada aces-
sível em torno de toda a 
área do CEPAL

A área de interven-
ção é de 8.178 m² e a ser 
construída é de 235 m². 
A empresa vencedora da 
licitação deverá iniciar as 
obras em até 10 dias após 
o recebimento da ordem 
de serviço, com prazo de 
120 dias para concluir.

Duas pessoas morrem 
após caminhão cair 
em ribanceira na GO-414

Sindicato se mobiliza contra ação do 
MP-GO que ameaça pitdogs em Goiânia

Duas pessoas que es-
tavam em um caminhão 
morreram, nesta terça-
-feira (10/3), depois que 
o veículo caiu em uma 
ribanceira na GO-414, 
em Niquelândia. 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, aciona-
do para a ocorrência, as 

duas pessoas que esta-
vam no caminhão ficaram 
presas às ferragens. Uma 
das vítimas morreu no lo-
cal do acidente. 

A outra vítima foi 
socorrida e levada para 
o Hospital de Niquelân-
dia, onde morreu pou-
co tempo depois. 

Representantes do 
Sindicato dos Proprietá-
rios de Pitdogs, Lanches 
e Similares em Goiânia 
anunciaram uma mobili-
zação da categoria contra 
a  ação do Ministério Pú-
blico de Goiás (MP-GO) 
que pede a anulação das 
atuais concessões dos 
quiosques e a abertura 
de processo licitatório, 
pela Prefeitura, para a li-
beração das permissões. 
A reunião, marcada para 

às 8h30 desta quarta-feira 
(11/3), discutirá uma pro-
posta alternativa à da Pro-
motoria e será realizada na 
unidade da Federação do 
Comércio do Estado de Goi-
ás (Fecomércio-GO) da Rua 
19, no Centro.

Na quinta-feira, às 10 
horas, o tema será levado 
à Tribuna Livre da Câmara 
de Goiânia. A ação abrange, 
além de pitdogs e lanches, 
chaveiros e bancas de re-
vistas. Somados, esses pe-

quenos pontos comerciais 
empregam 10 mil trabalha-
dores, a maioria concentra-
dos em 1.600 unidades de 
venda de sanduíches em to-
das as regiões da capital.

“Vamos propor ao Mi-
nistério Público, à Prefei-
tura e à Câmara de Goiâ-
nia a renovação das atuais 
permissões e a abertura de 
processo licitatório para 
novas concessões”, diz o 
presidente do SindPitdog, 
Ademildo Godoy.
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Fabricação e venda de produtos 
derivados da cannabis entram em vigor
Entra em vigor nesta ter-

ça-feira (10) a resolução 
da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
que regulamenta a fabricação, 
importação e comercializa-
ção de produtos derivados da 
cannabis para fins medicinais. 
A norma foi aprovada em de-
zembro do ano passado.

O produto estará disponível 
somente em farmácias sem 
manipulação e em drogarias. 
Para a compra, o paciente de-
verá ter uma receita fornecida 
exclusivamente por um médi-
co. Os produtos devem ter teor 
de THC de até 0,2%. Acima 
desse patamar, o uso só pode-
rá ser prescrito a pacientes ter-
minais que tenham esgotado 
outras formas de tratamento 
visando a cuidados paliativos.

A entrada no mercado 
só poderá ocorrer mediante 
autorização da agência, que 
avaliará os pleitos de labo-
ratórios e empresas com 

vistas à atuação nessa área 
e fornecerá uma autorização 
sanitária, e não um registro, 
permitindo a oferta.

Cannabis é um elemento 
encontrado nas plantas de ma-
conha. Os produtos derivados 
não serão considerados medi-
camentos, mas uma catego-
ria específica. A resolução da 
Anvisa abriu perspectivas de 
comercialização dessas subs-
tâncias, demandadas para o 
tratamento de doenças neuro-
lógicas diversas, da dor crônica 
ao parkinson.

Elas não são consideradas 
medicamentos porque, se-
gundo a Anvisa, “não há dados 
suficientes para a comprova-
ção da segurança, eficácia e 
qualidade da maior parte dos 
produtos obtidos”. Por isso, a 
liberação se deu levando em 
consideração informações so-
bre o emprego desses elemen-
tos em tratamentos em outros 
países, como Alemanha, Esta-

dos Unidos, Canadá e Israel.
O uso de medicamentos 

derivados de cannabis já 
pode ser solicitado à Anvisa 
desde 2016, mas a análise se 
dá caso a caso e demanda a 
aquisição de um produto no 
exterior, o que encarecia o 
acesso a esse tipo de terapia. 
Na resolução que entra em 
vigor hoje, a agência diferen-

cia os produtos dos medica-
mentos à base de cannabis.

 
Exigências
A autorização sanitária será 

fornecida apenas para subs-
tâncias de aplicação pelas vias 
nasal e oral. Não cabem aí, por 
exemplo, aquelas de consumo 
sublingual ou por inalação.

A resolução veda a comer-

cialização do que chama de 
“forma de droga vegetal da 
planta ou suas partes, mes-
mo após processo de estabi-
lização e secagem, ou na sua 
forma rasurada, triturada ou 
pulverizada, ainda que dispo-
nibilizada em qualquer forma 
farmacêutica”. Também são 
proibidos cosméticos, cigarros 
e outros fumígenos e alimen-

tos à base de cannabis.
Para solicitar, a empresa 

deve ter autorização de funcio-
namento da Anvisa, podendo 
ser nacional ou internacional. 
Em caso de importação, será 
necessário comprovar que o 
produto é legalizado no país 
de origem, com documento da 
autoridade competente local.

Firmas nacionais ficam impe-
didas de promover o cultivo no 
Brasil, podendo, em vez disso, tra-
zer de fora matéria-prima semie-
laborada para a fabricação dos 
produtos processados no país.

Para integrante da Comis-
são de Assuntos Regulatórios 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) e ex-integrante 
do Conselho Nacional de Dro-
gas Rodrigo Mesquita, a nova 
regulação consolida o valor 
medicinal da cannabis, amplia 
as possibilidades de acesso 
por parte dos pacientes e per-
mite que empresas explorem 
esse mercado no país.
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Francisco Oliveira: “PSDB terá chapa de vereadores competitiva em Goiânia”
Suplente de deputado es-

tadual, Francisco Oliveira afir-
mou, nesta terça-feira (10/3), 
que o PSDB está “formatando 
uma chapa de vereadores al-
tamente competitiva para a 
eleição em Goiânia”. Oliveira 
foi escolhido pelo partido para 
coordenar a formação da cha-
pa. Desde a semana passada, 
Chiquinho, como é conhecido, 
já recebe postulantes à Câma-
ra Municipal no Diretório do 
partido, no Setor Sul.

“A missão está aceita. Es-
tamos no PSDB formatando 

uma chapa de vereadores 
vencedora para este ano na 
Capital”, informa Francisco 
Oliveira, que foi chamado para 
a missão pelo pré-candidato a 
prefeito de Goiânia pelo par-
tido, deputado Talles Barreto. 
De acordo com o parlamentar, 
a escolha foi realizada em co-
mum acordo com Jânio Darrot 
e Eurípedes Jerônimo, presi-
dentes dos diretórios regional 
e metropolitano da legenda. 

“Escolhemos o amigo Chi-
quinho Oliveira por sua baga-
gem política, com objetivo de 

dar transparência na forma-
ção da chapa, em que todos 
os pré-candidatos saberão 
quem são os demais parti-
cipantes da chapa”, informa 
Talles. “O fato deste ano não 
termos nenhum postulante 
no partido com altos índices 
de popularidade coloca todos 
em pé de igualdade”, avalia.

 
Reunião com G-20
Na manhã desta terça-feira 

(10), Talles Barreto, Jânio Dar-
rot e Francisco Oliveira reuni-
ram, em um hotel da Capital, 

com um grupo de ex-vereado-
res que avaliam a possibilida-
de de filiarem ao PSDB para a 

disputa deste ano.
Líder do grupo, que se 

intitula-se G-20 (em alusão 

aos 20 pré-candidatos, a 
maioria ex-vereador), o ex-
-deputado estadual Leandro 
Sena afirma que há possibi-
lidade de filiarem ao PSDB. 
“Estamos avaliando e con-
versando com outros parti-
dos para ver que condições 
oferecem para nossa candi-
datura”, revela. Além de Le-
andro Sena, participaram da 
reunião, os pré-candidatos 
Sargento Mario Augusto, 
Célio Silva, Tiãozinho do 
Cais, Eudes Vigor, Joãozinho 
Guimarães e Eri Ristov.
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População vai às ruas em marcha 
contra Maduro na Venezuela
Opositores ao governo 

de Nicolás Maduro, 
na Venezuela, mar-

charam nas ruas de Caracas 
nesta terça-feira, 10, em pro-
testo para reconquistar o con-
trole da Assembleia Nacional, 
tomado por parlamentares 
pró-governo em janeiro. O 
presidente autodeclarado 
Juan Guaidó chamou a po-
pulação para se juntar ao ato 
como uma forma de reviver 
os protestos de rua contra 
Maduro que surgiram em 
2019, mas perderam força.

Os opositores desejam ini-
ciar um debate para discutir 
medidas para tirar a Venezue-
la da crise e, principalmente, 
articular a convocação de 
novas eleições presidenciais. 
A manifestação é um teste 
da capacidade de Guaidó em 
conseguir apoiadores, que 
têm se cansado cada vez mais 
com a crise econômica e a 
inabilidade da oposição de ti-
rar Maduro do poder, apesar 
do programa de sanções dos 
Estados Unidos.

“A única opção possível 

para os venezuelanos é es-
capar do desastre”, afirmou 
Guaidó, convocando a popu-
lação na segunda. O protesto 
deve encontrar forte resistên-
cia das forças de segurança, 
que foram mobilizadas como 
parte dos exercícios militares 
ordenados por Maduro. As 
tropas não devem permitir 

que os manifestantes, inclusi-
ve membros do Parlamento, 
cheguem ao palácio legislati-
vo. A mobilização desta terça 
é a mais ambiciosa Guaidó 
desde que retornou de uma 
viagem por oito países.

O líder oposicionista foi re-
cebido por autoridades como 
Donald Trump, Boris Johnson 

e Emmanuel Macron, bem 
como teve a oportunidade 
de discursar durante o Fó-
rum Econômico Mundial, em 
Davos, e teve encontro com 
líderes da União Europeia. 
Os deputados buscarão um 
local diferente para realizar 
a sessão, caso não tenham 
permissão para chegar ao 

Congresso, segundo uma 
fonte da oposição. O gover-
no convocou seus próprios 
atos separados no centro de 
Caracas. O vice-presidente do 
Partido Socialista, Diosdado 
Cabello, disse que a marcha 
da oposição é uma tentativa 
de recuperar sua energia.

“Toda vez que a direita está 

encurralada, eles procuram 
eventos que podem aumen-
tar o ânimo de pessoas que 
deixaram de estar empolga-
das há muito tempo. Eles ten-
tam criar liderança onde não 
há”, disse Cabello na segunda. 
Em janeiro, um grupo de legis-
ladores apoiados pelo Partido 
Socialista se instalou como 
líder do Congresso depois de 
tropas terem bloqueado a en-
trada de Guaidó.

Depois, parlamentares da 
oposição reelegeram Guaidó 
para um segundo mandato. 
Mas eles têm sido incapazes 
de se reunir no palácio legisla-
tivo desde então. Mais de 50 
países reconheceram Guaidó 
no ano passado como presi-
dente legítimo da Venezuela 
após a reeleição de Maduro 
em 2018, considerada frau-
dulenta. A Venezuela este 
ano está programada para 
realizar eleições parlamen-
tares, mas a oposição ainda 
não determinou se irá parti-
cipar devido a preocupações 
de que o governo não forne-
ça condições adequadas.

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 pra-
ta 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

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-
lizado na Rua Itumbiara 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
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 
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 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 
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, co-
zinha, banheiro, no blin-
déx, laje, área de serviço 
coberta 130mil jóia www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
cozinha jardim, murada, 
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

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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No ta-
manho 300m², 2 quar-
tos, 1 suíte, 1 banheiro 
e gara145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
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 
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, 
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

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
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, 
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-
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Martim Cererê 
recebe batalha de MCs 
com entrada gratuita

A primeira edição da 
“Batalha do Tesouro” será 
realizada neste domingo 
(15/3) no Centro Cultural 
Martim Cererê, em Goi-
ânia, e promete reunir 
o melhor do hip hop. O 
evento começa às 18 ho-
ras e tem entrada gratuita.

A batalha consiste em 
um encontro de rimado-
res, que se enfrentam em 
um embate de conheci-
mentos e ideias em cima 
da batida de rap. O hip 
hop é um gênero musical 
iniciado durante a década 
de 1970, nas comunida-
des jamaicanas, latinas e 
afro-americanas da cida-
de de Nova Iorque.

Cerca de 30 a 40 partici-
pantes são inscritos na bata-
lha, todos da região metro-
politana de Goiânia. 16 são 
sorteados, de acordo com as 
etapas da competição, para 
serem preparados para fase 
eliminatória. Os oito MCs 
que saírem vencedores ga-
nham vaga para a batalha 
final do Tesouro, que ainda 
não tem data marcada. 

 
Serviço
Batalha do Tesouro; Data: 

Domingo, 15/03; Horário: 
Das 18 às 22h30; Local: Cen-
tro Cultural Martim Cererê 
– Setor Sul; Entrada gratuita; 
Contato: Matheus Marcelino 
Cardoso - (62) 9 9843-5756

Grupo goiano é selecionado 
para dançar durante nBa 
e busca apoio para viagem

O grupo goiano de 
dança D.R.B.F. Crew 
(Dança de Rua Basi-

leu França) foi selecionado 
para se apresentar durante a 
National Basketball Associa-
tion (NBA), principal liga de 
basquetebol profissional da 
América do Norte. Ligado ao 
Itego em Artes Basileu Fran-
ça, o D.R.B.F. Crew foi criado 
pelo coreógrafo, professor e 
bailarino Ben-Hur Melo em 
2013, acumulando inúmeras 
premiações desde então.

 Agora, como a seleção, 
o grupo deve se apresentar, 
no próximo dia 25 de março, 
na abertura do jogo entre os 
times Orlando Magic e India-
na Pacers, no ginásio Amway 

Center, em Orlando. Para 
isso, os integrantes buscam 
apoio ou patrocínio para pa-
gar a viagem de 20 bailarinos 
e um coreógrafo.

Até o momento, o gru-
po tem se empenhado em 
levantar fundos por meio 
de ações desenvolvidas pe-
los próprios integrantes, já 
que além da possibilidade 
da notável apresentação, a 
experiência ainda oferece a 
oportunidade de conhecer 
os bastidores da disputa, 
ver o local onde os jogado-
res ficam antes dos jogos, 
acessar a quadra pelo mes-
mo túnel que os atletas e, 
ainda, depois da apresenta-
ção, assistir ao jogo.

Além disso, o D.R.B.F. 
Crew ainda terá a oportu-
nidade de se apresentar no 
programa Disney Perfor-
ming Arts, palco onde se 
localiza um dos espaços da 
Disney World e que cria um 
verdadeiro intercâmbio cul-
tural entre escolas de dança 
e música de todas as partes 
do mundo. Quem puder 
ajudar, o contato do grupo é 
(62) 9 8173-9174.

 
O grupo
Criado em 2013, em 

Goiânia (GO), o grupo tem 
como objetivo representar 
o estado de Goiás em even-
tos competitivos ou não. 
Atualmente, o D.R.B.F. Crew 

conta com a participação 
de 40 bailarinos com idades 
entre 13 e 28 anos, que se 
dedicam ao estudo teórico e 
técnico das Danças Urbanas.

Dentre as premiações já 
conquistadas destacam-se: 
Alliance Dance em 2015, 
nos Estados Unidos, com 
cinco primeiros lugares 
conquistados; Festival de 
Dança de Joinville em 2016, 
que rendeu o primeiro lu-
gar em conjunto; Mostra 
Goiana de Danças Urbanas 
em 2018, contemplados 
com o 1º lugar e o título de 
melhor grupo; além de três 
vice-lideranças no Magical 
Dance Tour, também nos 
estados Unidos.
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