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

Goiânia, Segunda-feira, 23 de Março de 2020 - Ano 15  nº 2377 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Governo do Estado destaca 
esforços para revitalizar rios
Em mensagem ao Dia Mundial da Água, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Se-
mad), destaca esforços para “aumentar a produção de nosso maior bem natural, garantir o abastecimento e recompor importantes rios”. p3

Principais 
pontos de 

Goiânia ficam 
vazios p8

Goiás tem 
21 casos de 
covid-19 p2

Citybus 2.0 
é suspenso
nesta segunda p2
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O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, participou de reunião por 
teleconferência com o presidente da República, Jair Bolsonaro. p2
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Iris determina que Maternidade Oeste 
receba pacientes com coronavírus

O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, par-
ticipou na manhã 

deste domingo (22/3), de 
reunião por teleconferência 
com o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, com o 
ministro da Saúde, Luiz Hen-
rique Mandetta, e gestores 
municipais integrantes da 
Frente Nacional de Pre-
feitos, entidade presidida 
pelo prefeito de Campinas, 
Jonas Donizete. Durante a 
reunião, o prefeito esteve 
acompanhado da secretária 
Municipal de Saúde de Goi-
ânia, Dra. Fátima Mrué.

Iris aproveitou para anun-
ciar que irá colocar a Mater-
nidade Célia Câmara, a Ma-

ternidade Oeste, localizada 
na região Oeste de Goiânia, 
como unidade hospitalar 
para tratamento dos pacien-
tes infectados pelo novo co-
ronavírus. De acordo com o 
chefe do executivo municipal, 
serão colocados à disposição 
da população 186 leitos de 
UTI para o devido tratamen-
to aos pacientes que efetiva-
mente necessitem.

“Determinei que a secre-
tária da Saúde prepare a Ma-
ternidade Célia Câmara, que 
está prestes a ser inaugura-
da, para que ela possa rece-
ber, neste momento, pacien-
tes com o novo coronavírus. 
Nosso objetivo é instalar 186 
novos leitos de UTI no local e 

garantir o atendimento devi-
do e isolado. Para agilizar o 
processo de adequação, pe-
dimos que o Governo Fede-
ral nos auxilie com envio de 
equipamentos para UTI. De 
cá, nosso trabalho continua 
firme e incessante”, afirmou.

 
A reunião
A Frente Nacional de Pre-

feitos (FNP) propõe a instala-
ção imediata de um Comitê 
Interfederativo de gestão de 
crise, transversal, para gerir 
a crise instalada pela pande-
mia do coronavírus no país. 
Até o momento, existem, 
pelo menos, dois comitês 
importantes de crise insta-
lados pelo Governo Federal. 

Mas, segundo os prefeitos, 
são flagrantemente insufi-
cientes para tratar a crise de 
forma transversal.

A FNP solicita, também, 
que haja apoio aos municí-
pios com disponibilização 
de recursos e que a sua 
distribuição leve em con-
sideração a prevalência do 
número de pacientes infec-
tados e a estrutura médico 
hospitalar disponível nos 
municípios. Será nas regiões 
metropolitanas e nas cida-
des polos, ou seja, nas mé-
dias, grandes cidades e capi-
tais, que de fato ocorrerá o 
atendimento mais oneroso, 
entendem os prefeitos. 

O aumento significativo da 

evolução do número de ca-
sos de contaminação tem se 
mostrado maior nas grandes 
cidades. Além disso, o maior 
número de leitos em UTIs es-
tão nas maiores cidades.

O último boletim sobre 
o coronavírus em Goiânia, 
divulgado no último sába-
do, 21/03, registrava nove 
casos de infectados com 
o Covid-19. Medidas de 
isolamento social foram 
tomadas pelo prefeito Iris 
Rezende desde o anúncio 
do primeiro caso, ocorrida 
no dia 12 de março. De lá 
pra cá, novas ações foram 
adotadas e estão sendo in-
tensificadas para enfrentar 
a pandemia em Goiânia.
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Sobe para 
21 o número 
de casos 
confirmados 
de covid-19 
em Goiás

Subiu para 21 o núme-
ro de casos confirmados 
de covid-19 no Estado de 
Goiás, segundo boletim 
do Ministério da Saúde, 
divulgado no fim da tarde 
deste domingo (22/3).

Os casos confirmados 
de covid-19 em Goiás es-
tão em Goiânia (11), Rio 
Verde (5), Anápolis (2), 
Aparecida de Goiânia (1), 
Jataí (1) e Catalão (1).

Há 765 casos suspeitos 
em investigação no Esta-
do e 170 já foram descar-
tados. Não há registros 
de óbitos em Goiás.

Os dados são os que 
estão registrados no ban-
co de dados do Centro de 
Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde 
(CIEVS) de Goiás. Ressal-
ta-se que os números são 
dinâmicos e, na medida 
em que as investigações 
clínicas e epidemiológicas 
avançam, os casos são 
reavaliados, sendo passí-
veis de reenquadramento 
na sua classificação.

O Governo de Goiás, 
por meio da SES-GO, mo-
nitora sistematicamente 
suspeitas de novos casos 
de covid-19, seguindo 
rigorosamente as orien-
tações do Ministério da 
Saúde para a identifica-
ção de novos registros.

A região Sudeste conti-
nua sendo a mais afetada, 
com 926 casos (59,9% do 
total do Brasil). São Paulo 
é o estado que mais tem 
casos, com 631, segundo 
o Ministério da Saúde. 

A lista segue com 231 
casos no Nordeste, 179 
no Sul, 161 no Centro-
-Oeste (117 apenas no 
DF) e 49 no Norte. No bo-
letim anterior, divulgado 
no último sábado, Goiás 
registrava 20 casos de 
pessoas com o covid-19. 

Citybus 2.0 suspende funciona-
mento a partir desta segunda

Primeira paciente de Rio Verde com 
covid-19, idosa de 65 anos está curada

O serviço de transpor-
te público coletivo City-
bus 2.0 vai suspender seu 
funcionamento, tempora-
riamente, a partir desta 
segunda-feira (22/3).

O anúncio foi feito pela 
operadora do serviço, a HP 
Transportes, que  justificou 
a decisão como forma de 
se aliar ao combate à dis-
seminação do covid-19.

A primeira pacien-
te de Rio Verde a ser 
diagnosticada com con-
vid-19, uma idosa de 
65 anos, está curada da 
doença e recebeu alta 
neste domingo (22/3). A 
confirmação foi feita tam-
bém neste domingo, pelo 
secretário municipal de 
Saúde, Eduardo Ribeiro.

A senhora faz parte do 
grupo dos três primeiros 

casos confirmados em Goiás, 
sendo ela de Rio Verde e ou-
tras duas mulheres de Goiâ-
nia, no dia 12 de março. 

Ainda segundo o se-
cretário, a idosa passou 
por isolamento domiciliar 
como parte do tratamen-
to. De acordo com Eduardo 
Ribeiro, todos os familia-
res dela testaram negativo 
para o novo coronavírus.

O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, comemo-
rou a boa notícia com uma 
postagem no Instagram. 
“Minha gente, essa no-
tícia nos enche de espe-
rança nesse momento tão 
difícil para todos nós. Isso 
só reforça o quanto é fun-
damental obedecermos 
as recomendações para 
prevenção, e ficarmos re-
clusos em casa.”, comen-
tou Caiado na postagem.
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No Dia Mundial da Água, Estado 
destaca esforços para revitalizar rios
Em mensagem ao Dia 

Mundial da Água, o 
Governo de Goiás, por 

meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), destaca 
esforços para “aumentar a pro-
dução de nosso maior bem na-
tural, garantir o abastecimento 
e recompor importantes rios”.

Como parte das atividades, 
foi iniciado, nesta semana, o 
plantio de mudas nativas do 
Cerrado na bacia do Rio Meia 
Ponte, região metropolitana 
de Goiânia. Outra ação acon-
tece neste domingo (22/3) no 
Parque Estadual Altamiro de 
Moura Pacheco (Peamp).

“Colabore com esse esfor-
ço”, diz a mensagem. “Ajude 
a produzir água: plante ár-
vores, proteja as nascentes e 
margens de rios e lagos. Des-
carte seu lixo em locais ade-
quados, não lance esgotos 
em redes pluviais. Cuide, pre-

serve e recupere”, destaca.
Na mensagem, o Governo 

de Goiás cita os programas 
Juntos pelo Araguaia e Pró-
-Águas Meia Ponte que vão 
recuperar, respectivamente, 5 
mil e 2 mil hectares de vegeta-
ção nativa nas duas bacias.

“A Semad modernizou a 
outorga de uso da água em 
Goiás. Agora é 100% digital, o 
que garante mais agilidade e 
transparência na gestão”, diz 
o texto. “Também reforçou a 
atuação dos comitês das ba-
cias hidrográficas goianas, en-
volvendo a sociedade de for-
ma democrática para proteger 
nossos mananciais, tendo em 
vista o desenvolvimento sus-
tentável”, complementa.

“Além disso, a Semad 
cuida das águas de Goiás ao 
controlar as atividades polui-
doras dos mais diversos seg-
mentos produtivos, por meio 
do licenciamento ambiental”, 

afirma a mensagem. “O go-
verno ainda trabalha para a 
regularização ambiental que 
visa a recuperação de matas 
degradadas, tendo em vista 
impedir e punir o desmatamen-
to ilegal. Cuida de 23 unidades 
de conservação (UC) que auxi-

liam na preservação dos nossos 
mananciais”, pontua.

A mensagem cita, ainda, as 
atividades do Centro de Infor-
mações Meteorológicas e Hi-
drológicas de Goiás (Cimehgo), 
vinculado à Semad, que mo-
nitora e produz informações 

sobre tempo, clima, hidrologia, 
qualidade do ar e da água.

 
Alerta
A mensagem do Governo 

de Goiás, por meio da Semad, 
ressalta que o Dia Mundial da 
Água, celebrado neste 22 de 

março, foi instituído pela ONU 
em 1993. “Trata-se de um aler-
ta para a preservação do nosso 
maior bem natural que garante 
a vida e o equilíbrio dos ecos-
sistemas”, diz a mensagem. 

“É imprescindível ampliar 
a consciência ambiental vol-
tada para proteção dos nos-
sos recursos hídricos, contra 
o uso abusivo, a poluição de 
córregos, rios, mares e ocea-
nos”, afirma o texto.

“A água é fundamental para 
todos os fluxos de vida. Viabi-
liza a produção de alimentos. 
Dilui as impurezas e garante a 
higiene. Permite a redução de 
temperaturas no planeta. Per-
mite atividades de lazer e de 
relaxamento. Sustenta quase 
todas as ações humanas nos 
diversos níveis”, diz a mensa-
gem. “Seguimos com trabalho 
incansável para garantir o di-
reito de acesso à água de qua-
lidade para todos”, conclui.
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Governo coloca forças de segurança em operações em todo Estado
Para manter em vigência 

os decretos publicados na 
última sexta-feira (20/3) no 
Diário Oficial do Estado, o 
Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria de Segurança 
Pública (SSPGO), colocou em 
prática operações do Corpo 
de Bombeiros, Polícias Civil e 
Militar em todo o Estado. O 
objetivo é limitar ao máximo o 
fluxo de pessoas como forma 
de criar uma barreira contra 
propagação do coronavírus.

De acordo com chefe da 
pasta de Segurança, Rodney 

Miranda, a ordem é para que 
as polícias e os bombeiros aju-
dem no cumprimento, por par-
te dos goianos, do decreto do 
governo. “Vamos intensificar 
nossas ações e, no que depen-
der das forças de segurança 
do Estado de Goiás, o decreto 
do governador será cumprido 
integralmente, pelo bem de 
todos”, reforça o secretário.

O governador Ronaldo 
Caiado também se pronunciou 
sobre a importância de que se 
cumpra o decreto. Caiado ga-
rantiu que mesmo que achem 

as medidas duras, elas devem 
ser cumpridas e comenta sobre 
quem não o fizer. “Sou homem 
que Deus me poupou do sen-
timento do medo. Eu tenho a 
coragem para enfrentar esse 
nível de discussão. Onde puder, 
onde nossas polícias, vigilância 
sanitária, Procon, fiscalização do 
Estado estiverem, essas pessoas 
sendo identificadas serão multa-
das, levadas às delegacias, terão 
que prestar depoimento e vão 
responder processo por atentar 
contra a saúde pública”, pontua.

“Esta decisão é para que 

amanhã não tenhamos que ver 
em Goiás o que está acontecen-
do na Itália. Pessoas morrendo 
sem conseguir atendimento 
médico. Quem ainda acha que 
isso não existe, acompanhe 
o noticiário, escute as pesso-
as que estão vivendo isso no 
mundo todo. Cuide dos idosos, 
ajude a defender nossa popula-
ção, vamos atuar na área social. 
Se hoje não tem aula nem tra-
balho, não é pra ir para festas, 
praças nem passear. Não dê o 
mau exemplo! Ajude as pesso-
as”, conclui o governador.
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Governo orienta brasileiros a 
voltarem do México imediatamente
O Ministério das Re-

lações Exteriores 
emitiu um comu-

nicado neste sábado, 21, 
orientando que os turistas 
brasileiros no México an-
tecipem os voos de volta 
ao Brasil o quanto antes. 
Por conta da pandemia de 
covid-19, haverá restrições 
no espaço aéreo do Pana-
má e cancelamento de voos 
pela Copa Airlines, uma das 
principais companhias que 
operam o trecho. Conforme 
o comunicado do Itamaraty, 
o espaço aéreo do Panamá 
será fechado às 23h59 deste 
domingo por decisão do go-
verno daquele país.

A medida fará com que al-
guns dos voos previstos não 
possam ser realizados. O Ita-
maraty orienta que os brasi-
leiros no México entrem em 
contato com as companhias 
aéreas imediatamente. Caso 
tenham dificuldades, devem 
acionar os plantões das re-
presentações do ministé-
rio. Os telefones disponibi-
lizados são +52 1 55 3455 

3991 e +55 61 98260-0610.
Um diplomata da embai-

xada brasileira no México 
foi enviado a Cancún para 

auxiliar brasileiros nas tra-
tativas com as empresas de 
transporte aéreo. Os turis-
tas que estão nessa locali-

dade têm conseguido ante-
cipar os voos. Além disso, 
como destacou o Itamaraty 
no comunicado, as autori-

dades brasileiras estão em 
contato permanente com 
Copa, Latam, Aeroméxico, 
Gol e Avianca “para que as 

empresas ofereçam alter-
nativas de retorno aos bra-
sileiros que tiveram seus 
voos cancelados”.
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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 
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
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898

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, 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

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
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar cober-
ta. 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 
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.

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
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
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 23 de Março de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Principais 
pontos de Goiânia 
ficam vazios 
neste domingo

A capital goiana acor-
dou neste domingo 
(22/3), mais vazia e me-
nos movimentada do que 
qualquer domingo co-
mum, em decorrência do 
decreto de restrição so-
cial assinado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado. 

Parques, praças, igre-
jas, avenidas e pontos 

turísticos que costumam 
atrair a presença dos goia-
nienses no dia mais tran-
quilo da semana estavam 
com pouca ou nenhuma 
presença humana nesta 
manhã, quando a fotógrafa 
do jornal A Redação, Letí-
cia Coqueiro, realizou a sé-
rie de fotografias que você 
confere agora.

Ultraman entra 
para o time de 
heróis da Marvel

O Ultraman, herói icô-
nico da cultura ja-
ponesa, vai ganhar 

novas HQs na Marvel em 
2020. A Marvel vai trabalhar 
junto com a Tsuburaya Pro-
ductions para criar novas 
HQs focadas no persona-
gem, que revolucionou a TV 
japonesa nos anos 60.

Sinopse
“Como uma das franquias 

mais populares do mundo, 
Ultraman trouxe um dos gru-
pos de fãs mais apaixonados 
da cultura pop de hoje em 
dia e nós mal podemos es-
perar para trazer essa histó-
ria para os fãs pelo mundo. 
Como a Marvel, Ultraman 

cativou gerações contando 
histórias espetaculares liga-
das ao mundo real e conti-
nua sendo um amado clás-
sico por meio de suas séries 
de TV, filmes, brinquedos, 
jogos, quadrinhos e muito 
mais. Estamos empolgados 
para introduzir novos capí-
tulos do multiverso do Ultra-

man no próximo ano”, disse 
C.B. Cebulski, editor chefe 
de quadrinhos da Marvel.

Ultraman foi criado por Eiji 
Tsuburaya, Tohl Narita e Akira 
Sasaki. O personagem se po-
pularizou com sua série origi-
nal, que foi ao ar entre 1966 e 
1967. O novo Ultraman chega 
a Marvel ainda este ano.
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