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Goiás registra primeira 
morte pelo coronavírus
O Estado de Goiás confirmou, nesta quinta-feira (26/3), a primeira morte por coronavírus. 
Trata-se de uma paciente de 66 anos. Ela é de Luziânia e tinha quadro de saúde debilitado. p2

Incêndio 
atinge depósito 
de recicláveis 
em Goiânia p2

Aparecida 
prorroga 
tributos p2

Mundo tem 
500 mil casos 
de Covid-19 p4

Hospital de campanha começa a 
receber pacientes com coronavírus
Com 222 leitos, o Hospital de Campanha para Enfrentamento ao Coro-
navírus (HCamp), em Goiânia, será pronto para  receber pacientes. p2
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Hospital de campanha começa a 
receber pacientes com coronavírus
Com 222 leitos, o Hos-

pital de Campanha 
para Enfrentamento 

ao Coronavírus (HCamp), em 
Goiânia, será pronto para  
receber pacientes com a co-
vid-19. O encaminhamento 
será feito pela regulação do 
Estado, conforme anuncia-
ram o governador Ronaldo 
Caiado e o secretário de 
Saúde, Ismael Alexandrino, 
nesta quinta-feira (26/3). A 
unidade funciona no Hospi-
tal do Servidor Público. 

O governador ainda res-
saltou que Goiás terá, no 
total, 1.100 leitos exclusivos 
para tratamento de pacien-
tes com o novo coronaví-
rus. “Estamos preparando 
mais outras unidades que 
o Estado pode lançar mão 
nesse momento, na cidade 
de Luziânia, Itumbiara, além 
do Hospital das Clínicas de 
Jataí. Também daremos o 
apoio na estruturação no 
Hospital de Porangatu, que 
é municipal”, afirmou. 

Além dos leitos no inte-
rior, a Maternidade Oeste, 
em parceria com a Prefei-
tura de Goiânia, será inte-
gralmente dedicada ao tra-
tamento de pacientes com 
coronavírus, com 180 leitos. 
“Teremos a capacidade de 
chegarmos a 1.100 leitos, 
incluindo os 300 leitos do 
Hospital das Clínicas, que é 
Federal, mas foi colocado à 
disposição do Estado”, expli-
cou o secretário de Estado da 
Saúde, Ismael Alexandrino. 

No HCamp são 70 leitos 
para pacientes críticos e 140 
em estado semi-crítico. O 

secretário de Saúde explica 
que o atendimento segue 
um protocolo direcional e 
durante o período de in-
ternação os pacientes não 
terão contato com nenhum 
de seus familiares. “O hos-
pital foi todo equipado. Te-
mos camas automatizadas, 
monitores, capacidade de 
fazer a leitura beira leito da 
tomografia do paciente. Um 
tomógrafo em pleno funcio-
namento”, destacou Alexan-
drino. 

Apesar de o Estado estar 
se preparando para atender 
de forma adequada os pa-
cientes infectados com a Co-
vid-19, o governador Ronal-
do Caiado reforçou o pedido 
para que os goianos respei-
tem o período de quarente-
na. “A região do Entorno é 

a mais preocupante nesse 
momento. Não temos ali es-
trutura hospitalar. Por isso, 
nós pedimos: evitem viajar 
para essa região. Fiquem em 
casa”, afirmou. 

 
Hospital de 
Campanha
Localizado no Parque 

Acalanto, em Goiânia, a uni-
dade dispõe, neste primeiro 
momento, de 406 profissio-
nais preparados e treinados, 
sendo 89 médicos, para re-
ceber os primeiros pacientes 
com casos suspeitos do novo 
coronavírus em Goiás. Sob 
gestão da Organização Social 
(OS) Agir e da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-GO), 
a diretoria do Hospital de-
finiu metodologias e fluxos 
de atendimento para que os 

pacientes esperem o menor 
tempo possível até que se-
jam diagnosticados. 

A unidade receberá pa-
cientes de duas formas: 
ou pela emergência, que 
chegam de ambulância, em 
estados mais críticos, ou 
pelo sistema de regulação, 
após terem passado pelas 
unidades básicas de saúde 
do município. Nesse segun-
do caso, as pessoas entra-
rão pela porta principal do 
Hospital de Campanha e 
farão um cadastro. Em se-
guida, serão encaminhadas 
para a triagem, onde serão 
atendidas inicialmente pela 
equipe de enfermagem, 
que coletará informações, 
como a temperatura, a taxa 
de oxigênio no sangue e a 
saturação do paciente, ou 

seja, se está com vermelhi-
dão pelo corpo ou pálido. 

Com as informações preli-
minares, a equipe médica já 
consegue iniciar a consulta, 
em algum dos 16 postos de 
atendimento separados para 
a triagem, de forma mais rá-
pida. Feita a anamnese, que 
é a coleta de todas as infor-
mações sobre sintomas dos 
pacientes, o médico decidirá 
qual será o encaminhamen-
to. Se for um caso simples, 
com sintomas mais leves e 
que não exija internação, o 
paciente receberá alta e fará 
o tratamento e a quarentena 
em casa. A expectativa é que 
esse atendimento seja feito 
entre 15 e 18 minutos, para 
evitar que pessoas com nível 
menor de infecção fiquem 
na unidade de saúde, mas 
que possam retornar logo 
para suas casas. 

Caso o paciente necessi-
te da realização de exames 
de imagem e de laboratório 
para a conclusão do diagnós-
tico, isso será feito dentro da 
própria unidade de saúde. 
Realizados os exames, que 
demoram em torno de duas 
horas para ficar prontos, o 
paciente aguardará na sala 
de decisão, onde a equipe 
médica definirá a melhor 
conduta para essa pessoa, se 
receberá alta, por não estar 
infectada com a Covid-19, ou 
se será internada. Conforme 
o diretor-geral do Hospital, o 
médico infectologista Guil-
lermo Sócrates, a expectati-
va é que 80% dos pacientes 
sejam considerados de baixa 
complexidade.

Reprodução

Aparecida 
prorroga 
vencimentos de 
tributos por no 
mínimo 90 dias

O prefeito em exercí-
cio de Aparecida de Goi-
ânia, Veter Martins, e o 
secretário municipal da 
Fazenda, André Luis Rosa, 
anunciaram, nesta quinta-
-feira (26/3), um pacote 
de medidas que estão ao 
alcance da gestão do pre-
feito Gustavo Mendanha. 

Entre as medidas estão a 
prorrogação do vencimento 
do IPTU/ITU, à vista, para 30 
de junho, antes pagamento 
com desconto teria que ser 
feito até a próxima terça-
-feira, 31. Com esta medi-
da, todos os contribuintes 
serão beneficiados. 

De acordo com o estu-
do realizado pela equipe 
da Secretaria da Fazenda 
de Aparecida, a estimati-
va é de que haja perda de 
16% da Receita Corrente 
Líquida - R$ 188 milhões 
- em razão da crise pro-
vocada pela pandemia do 
Coronavírus COVID-19.

Deste montante de 
perdas, a Prefeitura de 
Aparecida deve deixar de 
arrecadar R$ 25 milhões 
em Imposto Sobre Servi-
ços (ISS). O vencimento do 
ISS de abril, maio e junho 
será adiado para respecti-
vamente outubro, novem-
bro e dezembro. 

Com relação as demais 
taxas municipais, ficam 
suspensas a cobrança por 
90 dias a partir de 1° de 
abril, beneficiando feiran-
tes, autônomos e taxistas, 
por exemplo. 

Os mecanismos de co-
brança como protesto em 
cartório, inscrição em dívi-
da ativa e ajuizamento de 
ações, também estão sus-
pensos por 90 dias. Está 
incluso ainda no pacote 
de medidas a prorrogação 
da validade das certidões 
pelo mesmo período.

A previsão é que a 
administração sofra o 
impacto destas medidas 
entre abril e agosto des-
te ano, mas a Prefeitura 
de Aparecida deve con-
seguir superar em razão 
da gestão fiscal realiza-
da antes da crise que 
constituiu um colchão 
de R$ 115 milhões para 
investimentos ou emer-
gências como a atual.

Incêndio atinge depósito 
de recicláveis em Goiânia

Goiás registra primeira morte pelo novo coronavírus 

Um incêndio atingiu um 
depósito de materiais reci-
cláveis na madrugada desta 
quinta-feira (26/3), no Par-
que Amazônia, em Goiânia. 
Segundo o Corpo de Bombei-
ros, uma pessoa ficou ferida. 

A ocorrência foi registrada 
por volta das 2h30 da madru-
gada. Bombeiros relataram 
dificuldade no acesso ao local, 
por causa do grande volume de 
materiais estocados no imóvel. 

Além de combater o incên-
dio, os bombeiros realizaram o 

resfriamento do espaço para 
preservar os imóveis adjacen-
tes, e ainda o rescaldo, evitando 
novos focos de chamas. 

Os moradores dos imóveis 
adjacentes foram removidos, 
sendo que o proprietário 
teve escoriações durante a 
saída do imóvel. A vítima foi 
atendida no local e posterior-
mente encaminhada ao Hos-
pital de Urgências de Goiânia 
(Hugo). Ainda não há infor-
mações sobre o que pode ter 
provocado o incêndio. 

O Estado de Goiás 
confirmou, nesta quinta-
-feira (26/3), a primeira 
morte por coronavírus. 
Trata-se de uma pacien-
te de 66 anos. Ela é de 
Luziânia e tinha quadro 
de saúde debilitado. 

Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde, a 
mulher esteve em Brasília 
10 dias antes de apresen-
tar os primeiros sintomas 
gripais. “Na madrugada 
desta quinta-feira (26), a 
paciente foi transferida 
pelo Serviço de Atendi-

mento Móvel de Urgências 
(SAMU) para o Hospital de 
Doenças Tropicais Dr. Anu-
ar Auad (HDT), em Goiânia, 
onde se constatou o óbito, 
apesar das tentativas de rea-
nimação feitas pela equipe”, 
diz o comunicado. 

“Dia triste. Goiás regis-
trou a primeira morte por 
coronavírus. Senhora de 
Luziânia, de 66 anos, hiper-
tensa, com diabetes, do-
ença pulmonar obstrutiva 
crônica, teve dengue recen-
temente. Não resistiu”, es-
creveu o governador Ronal-

do Caiado nas redes sociais. 
“Meus pêsames e todo 

apoio e solidariedade à 
família. Que Deus confor-
te o coração de todos”, 
completou Caiado.

Na quarta-feira (25), o 
boletim divulgado pela Se-
cretaria da Saúde (SES-GO) 
indicava 35 casos confir-
mados da doença no Es-
tado, sendo: Goiânia (15), 
Rio Verde (6), Anápolis (3), 
Aparecida de Goiânia (2), 
Valparaíso de Goiás (2), 
Jataí (1), Catalão (1), Luzi-
ânia (1) e Silvânia (1).



Diário Do EstaDo Goiânia, 27 de Março de 2020 3poder

Caiado cogita escalonar fim da 
quarentena a partir de 4 de abril
O governador de Goi-

ás, Ronaldo Caia-
do, afirmou, nesta 

quinta-feira (26/3), que vai 
reavaliar a quarentena no 
próximo dia 4 de abril e des-
tacou, em entrevista coleti-
va, que pensa, inclusive, em 
escalonamento para fim do 
isolamento social no Estado.

“Dia 4 é definitivo? Todo 
mundo volta ao normal? Não. 
Vamos saber equalizar. Isso vai 
causar complicações econô-
micas, é lógico. Mas a nossa 
responsabilidade principal é a 
vida das pessoas. Dessas, eu 
não abro mão como médico e 
governador”, disse Caiado logo 
depois de confirmar a primeira 
morte por coronavírus em Goi-
ás. Trata-se de uma idosa que 
residia em Luziânia, no Entor-
no do Distrito Federal. 

Durante a entrevista, Caia-
do comparou a situação de 
Goiás com a do Distrito Fe-

deral e, diante do alto núme-
ro de pessoas infectadas na 
capital federal, o governador 
recomendou que os goianos 
“evitem deslocamento para 
Brasília”. Na visão de Caiado, os 
decretos com medidas restriti-
vas foram fundamentais para 
evitar, até agora, o avanço do 
novo coronavírus no Estado. 
“O quadro ainda está sob con-
trole em Goiás”, pontuou.

Caiado reforçou o discurso 
da coletiva em uma publica-
ção nas redes sociais. “Vamos 
liberando os setores na hora 
certa, sempre tendo como 
embasamento uma visão 
cientifica e técnica. Nenhuma 
decisão aqui é tomada sem 
que analisemos todos os im-
pactos possíveis. Tenham cer-
teza, não estamos tratando os 
problemas de forma isolada, 
apenas estamos priorizando 
as ações. E escolhemos salvar 
vidas”, concluiu.

Reprodução

Câmara propõe auxílio de R$ 500 a trabalhador informal durante pandemia
O presidente da Câmara, 

deputado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), afirmou nesta quinta-feira 
(26) que o valor do auxílio 
mensal a ser pago aos traba-
lhadores autônomos, infor-
mais e sem renda fixa durante 
a crise provocada pela pande-
mia de coronavírus pode ser 
de R$ 500. O valor é maior do 
que o pagamento de R$ 200 
mensais previstos pelo gover-
no federal. O plenário da Casa 
está reunido neste momento 
para apreciar a proposta. 

Segundo Maia, o auxílio re-

ferente ao valor de meio salá-
rio-mínimo (atualmente em R$ 
1.039) deve ser pago por três 
meses e terá um impacto fiscal 
estimado entre R$ 10 bilhões e 
R$ 12 bilhões. Sem projeto en-
viado pelo Executivo, a Câmara 
vai analisar um projeto de lei 
de 2017 para renda emergen-
cial, de autoria do deputado 
Eduardo Barbosa (PSDB-MG). 
Inicialmente, a medida fixa-
va outros parâmetros, além 
da renda per capta de uma 
família, para caracterizar a 
situação de vulnerabilidade 

social que permite à pessoa 
com deficiência e ao idoso 
receberem o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

“O que está se construin-
do é um valor da ordem de 
R$ 500, é o que o parlamen-
to está trabalhando”, disse 
Maia. “A nossa opinião é 
que esse valor vai gerar um 
impacto a mais de R$ 10 bi-
lhões, R$ 12 bilhões. Mas em 
relação ao que o Brasil preci-
sa investir, garantir à socieda-
de brasileira, é muito pouco”.

Maia argumentou que o va-

lor pago aos profissionais infor-
mais deve ser reavaliado após 
três meses e ser mantido caso 
ainda haja necessidade para 
esses trabalhadores. 

“Não é possível que a gente 
não possa garantir aos traba-
lhadores informais uma renda 
por esse período de três meses 
e avaliando esse cenário a cada 
semana, porque isso é um ce-
nário de guerra. É importante 
que a gente possa aplicar os 
recursos [públicos] também na 
sociedade brasileira”, disse o 
presidente da Câmara.

Pequenas e 
médias empresas
De acordo com Rodrigo 

Maia, também está sendo 
discutido um empréstimo 
de longo prazo com ca-
rência, em que o governo 
federal seria o garantidor, 
para auxílio às pequenas 
e médias empresas duran-
te a crise. O congressista 
também ressaltou a neces-
sidade de solução para os 
aluguéis das empresas que, 
com a crise, não teriam 
condições de serem pagos.

“Tenho dito a algumas 
pessoas da equipe eco-
nômica: ‘a gente precisa 
resolver o problema das 
pequenas e médias e em-
presas, os salários’. As 
empresas não vão ter os 
recursos para pagar esses 
salários. Então, a gente 
precisa construir uma al-
ternativa. Acho que uma 
alternativa que está sendo 
discutida é um empréstimo 
de longo prazo com carên-
cia, com o governo sendo 
garantidor”, afirmou.
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novo coronavírus atinge marca 
de meio milhão de casos no mundo
O número de infecta-

dos pelo novo co-
ronavírus em todo 

o mundo já passa de 500 
mil. A contagem rompeu a 
barreira do meio milhão na 
tarde desta quinta-feira, 26, 
segundo dados atualizados 
em tempo real pela Univer-
sidade Johns Hopkins, dos 
Estados Unidos. São 22.993 
vítimas fatais da covid-19 
entre 510.108 pacientes, 
com uma taxa de letalidade 
global de 4,5%.

A China ainda é o país 
com maior número de casos, 
com 81.782, mas deve ser 
ultrapassada a qualquer mo-
mento pela Itália (80.539), 
que já está no topo da lista 
de mortes - 8.165.

Enquanto os asiáticos 
passam por grande desace-
leração no número de no-
vos pacientes, os europeus 
vivem situação preocupan-
te. Quarta com mais casos 
(56.197), a Espanha é a se-
gunda no número de óbitos, 
com 4.145. O cenário também 
é bastante grave nos Estados 

Unidos, onde houve uma es-
calada considerável do coro-
navírus na última semana.

Os casos já totalizam 

75.233, e o número de mor-
tes passou de mil nesta quin-
ta. O epicentro do surto ame-
ricano está em Nova York, 

que já teve 280 vítimas fatais.
Apenas 22 países em todo 

o planeta ainda não confir-
maram nenhum caso da co-

vid-19, mas é provável que 
haja subnotificação em gran-
de parte do grupo. Dez dos 
países estão na Oceania, se-

guida por África (oito) e Ásia 
(quatro). Todas as nações da 
América e da Europa já foram 
afetadas pela doença.

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 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp: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 F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. Todo reformado! 
Ótima praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 

APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

-------------------------------
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

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 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
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
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Maestrina Naomi 
Munakata morre aos 
64 após complicações 
por covid-19

Regente honorária do 
Coral Paulistano, Naomi 
Munakata morreu nesta 
quinta-feira (26/3) aos 64 
anos após complicações em 
decorrência da covid-19.

Em nota, a Orquestra 
Sinfônica do Estado de 
São Paulo (Osesp) lamen-
tou a morte da maestri-

na. “Seremos eternamente 
gratos pela contribuição 
inestimável dada por Naomi 
à música coral brasileira e, 
especialmente, à nossa insti-
tuição”, diz a nota da Osesp. 

Naomi Munakata foi a 
regente titular da Osesp de 
1995 a 2013. Desde 2014, atu-
ava como regente honorária.

Temporadas de The 
Flash e Supernatural 
vão ficar sem finais

A pandemia de corona-
vírus teve um impacto 
profundo na indústria 

do entretenimento, pois uma 
série de filmes e programas 
de televisão foram forçados 
a interromper a produção 
para que seu elenco e equipe 
pudessem se autoisolar. Isso 
teve um impacto particular-
mente interessante na lista 
de programação original da 

CW, já que muitos dos pro-
gramas ainda estavam sendo 
filmados antes da paralisação 
das produções.

Com a situação totalmen-
te indefinida no momento, 
alguns começaram a se per-
guntar exatamente como as 
séries seriam afetadas – e 
parece que começamos a ob-
ter respostas. De acordo com 
um novo relatório da Variety, 

The Flash, Supernatural e Le-
gacies adiaram o final de suas 
respectivas temporadas, pois 
não são capazes de terminar a 
produção no futuro imediato.

Não há indicação de 
quando as temporadas reto-
marão a produção – muito 
menos de quando voltarão 
a ser exibidas -, mas a espe-
rança é que elas terminem 
“mais tarde em 2020”.

No momento da redação 
desta matéria, não está claro 
o que o futuro reserva para os 
outros programas originais da 
rede que estavam no meio das 
filmagens, incluindo Supergirl, 
Batwoman e Riverdale. River-
dale, em particular, teve sua 
produção interrompida desde 
11 de março, depois que um 
membro da equipe do progra-
ma foi exposto ao coronavírus.
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