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Brasil: Número de mortes por 
coronavírus chega a 159
O Brasil registrou em atualização da plataforma do Ministério da Saúde, 4.579 casos confirmados da covid-19, transmitida 
pelo novo coronavírus. O número corresponde a 323 novas confirmações em relação à última atualização, feita domingo. p2
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Prefeitura de Goiânia segue com
os trabalhos de combate à dengue
A prefeitura de Goiânia informou que, mesmo durante a pandemia do 
novo coronavírus, o trabalho no combate à dengue segue na capital. p2
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Brasil tem 159 mortes por coronavírus, 
segundo ministério da saúde

O Brasil registrou 
nesta segunda-
-feira (30/3), em 

atualização da plataforma 
do Ministério da Saúde, 
4.579 casos confirmados da 
covid-19, transmitida pelo 
novo coronavírus. O núme-
ro corresponde a 323 novas 
confirmações em relação 
à última atualização, feita 
domingo (29), dos dados da 
pandemia no País. As mor-

tes pela doença chegam a 
159 , com aumento de 23 
óbitos em relação à ultima 
contagem. O índice de leta-
lidade está em 3,5%.

Para conter o avanço da 
pandemia no país, o Minis-
tério da Saúde orienta que 
a população siga em isola-
mento social. Contrariando 
a pasta, o presidente Jair 
Bolsonaro foi às ruas na 
manhã de domingo (29). 

Bolsonaro visitou vários co-
mércios locais ainda abertos 
em Brasília e cumprimentou 
populares. Houve aglomera-
ções para tirar selfies com o 
presidente. “O que eu tenho 
conversado com o povo, 
eles querem trabalhar. É o 
que eu tenho falado desde 
o começo. Vamos tomar 
cuidado, a partir dos 65 
fica em casa...”, disse Bol-
sonaro, que completou 65 

anos no último dia 21.
Em reunião no sábado 

(28), como revelou a colu-
nista do jornal O Estado de 
S.Paulo Eliane Cantanhêde, 
Mandetta já havia alertado 
o presidente e os demais 
ministros: “Estamos prepa-
rados para o pior cenário, 
com caminhões do Exército 
transportando corpos pe-
las ruas? Com transmissão 
ao vivo pela internet?” Em 

outro momento, Mandetta 
deixou claro que, se o presi-
dente insistisse em ir às ruas, 
seria obrigado a criticá-lo. E 
Bolsonaro rebateu que, nes-
se caso, iria demiti-lo. Mais 
tarde, em entrevista coleti-
va, o ministro da Saúde foi 
incisivo e condenou atos 
pela abertura do comércio 
e disse que “os mesmos que 
fazem carreata vão ficar em 
casa daqui a duas semanas”.

Michael Schwenk

Iniciada 
implantação 
de galerias 
pluviais na 
Av. Leste-
-Oeste, em 
Goiânia

Começou nesta se-
gunda-feira (30/3) cons-
trução de uma galeria de 
águas pluviais na Aveni-
da Leste-Oeste, nos cru-
zamentos com a Rua 44 e 
com a Avenida Contorno, 
no Centro de Goiânia. A 
obra é parte integrante 
da rede de drenagem do 
prolongamento da Leste-
-Oeste, que está sendo 
construída entre a Rua 
74 e a GO-403, em Sena-
dor Canedo, com exten-
são de 8,1 km.

De acordo com a pre-
feitura, serão executadas 
as duas travessias para a 
implantação da rede, que 
possui 500 metros de ex-
tensão e terá tubulação em 
concreto armado de 800 
milímetros e 1000 milíme-
tros de diâmetro. O prazo 
para conclusão é de 15 
dias. Após isso, será execu-
tada a rede no cruzamento 
com a Marginal Botafogo.

 
Obras liberadas
A execução da obra 

atende às medidas contra 
a disseminação da Covid 
19, editadas pela Prefeitu-
ra de Goiânia e pelo Go-
verno do Estado, como o 
Decreto Nº 847, de 26 de 
março de 2020, assinado 
pelo Prefeito Iris Rezende e 
publicado na edição da úl-
tima quinta-feira, no Diário 
Oficial do Município, que 
determina a continuidade 
das obras de infraestrutura 
que estão em execução na 
cidade, cuja interrupção 
possa comprometer a se-
gurança da população ou 
caracterizar risco de vida.

Estão na relação do 
Decreto as obras de ma-
nutenção e expansão do 
Sistema Viário, incluindo 
obras de arte necessá-
rias, tais como pontes, 
viadutos e trincheiras; 
de pavimentação de vias 
públicas; recuperação de 
erosões; implantação de 
galerias de águas pluviais; 
manutenção de ilumina-
ção pública; e obras con-
sideradas emergenciais.

Casos confirmados 
de coronavírus em 
Goiás chegam a 61

Prefeitura de Goiânia segue com 
os trabalhos de combate à dengue

Um novo boletim divulga-
do pelo Ministério da Saúde 
na tarde desta segunda-feira 
(30/3) aponta 61 casos con-
firmados de coronavírus 
em Goiás. No levantamento 
consta uma morte pela do-
ença no Estado. Trata-se de 
uma idosa de Luziânia que 
morreu na última semana. 
Um idoso de 84 anos morreu 
no Hospital de Campanha, 
em Goiânia, mas o óbito está 

sendo investigado. 
No Brasil, segundo o bo-

letim do Ministério, são 
4.579 casos confirmados e 
159 mortes. Os estados com 
mais casos foram São Paulo 
(1451), Rio de Janeiro (600), 
Ceará (372), Distrito Federal 
(312) e Minas Gerais (231). A 
menor incidência está em es-
tados da Região Norte, como 
Rondônia (6), Amapá (8), To-
cantins (9) e Roraima (16).

A prefeitura de Goiânia 
informou que, mesmo du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus, o trabalho no 
combate à dengue segue 
na capital. Segundo a pre-
feitura, os agentes conti-
nuam as visitas às residên-
cias, em busca de possíveis 
criadouros e para cons-
cientizar a comunidade. 

Goiânia já notificou 
4.716 casos de dengue 
somente em 2020. Além 
disso, foram registrados 

no município 14 casos de 
chikungunya e outros nove 
de zika vírus, doenças tam-
bém provocadas pela picada 
do mosquito Aedes Aegypti. 

O gerente de vetores da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) de Goiânia, Fernando 
Do Nascimento, explica que 
apesar da redução de casos 
em relação ao mesmo período 
de 2019, os números deste ano 
preocupam. “Tivemos uma re-
dução de 51% de notificações 
em relação ao mesmo período 

do ano passado, mesmo assim 
é preciso ficar em alerta.”

“Nossos agentes estão 
trabalhando. Já foram visita-
dos 504 mil imóveis, e é im-
portante que os moradores 
os recebam e sigam todas as 
orientações transmitidas por 
eles [agentes]”, pontua Fer-
nando do Nascimento.

Qualquer dúvida em re-
lação à dengue pode ser 
esclarecida na Gerência de 
Vetores da SMS, pelo tele-
fone (62) 3524-3132.
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Caiado fará nova rodada de reuniões 
com empresários e trabalhadores
O governador Ronaldo 

Caiado deve promo-
ver, ao longo desta 

semana, uma série de reuni-
ões virtuais com empresários 
e representantes dos traba-
lhadores. O objetivo é discutir 
medidas de isolamento social 
diante do avanço do novo 
coronavírus. “Não vamos as-
sumir vertentes populistas ou 
inconsequentes”, ressaltou 
Caiado, ao comentar sobre 
quais serão os critérios que 
vão subsidiar sua decisão de 
flexibilizar as medidas restriti-
vas no Estado, que, por decre-
to, findam no sábado (4/4).

Caiado adiantou que con-
duz uma nova rodada de ne-
gociações, não somente com 
empresários, mas também 
com as associações e sindi-
catos dos trabalhadores. “Em 
qual País essa pandemia não 
deixou o rastro da crise eco-
nômica? Aqui não seria dife-
rente, mas meu compromisso 
principal é o de salvar vidas. 
Depois, juntos, podemos re-
cuperar as dificuldades que 
estão por vir”, sentenciou, ao 
lembrar que leva em conta, 
para cada passo dado nesta 

guerra, parâmetros técnicos 
e científicos advindos da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), do Ministério da Saú-
de e da Secretaria Estadual 
da Saúde (SES).

Atualmente, Goiás conta 
com 60 casos confirmados da 
Covid-19 e uma morte. Nove 
pessoas estão hospitalizadas 
no Hospital de Campanha 
(HCamp), montado dentro da 
estrutura do Hospital do Ipas-
go, no Parque Acalanto. Caia-
do disse que tem conversado 
constantemente com mé-
dicos e cientistas europeus, 
norte-americanos e chine-
ses para frear, ao máximo, a 
disseminação da doença em 
Goiás. “Infelizmente, quan-
do tudo começou, o mundo 
não deu a real importância 
ao coronavírus, imaginando 
que ele fosse semelhante ao 
H1N1. Mas não, a capacidade 
de transmissão do novo vírus 
é surpreendente, os casos 
chegam a dobrar em poucos 
dias. Ele é capaz de deixar um 
País em colapso”, ressaltou.

Argumentos sólidos para 
tal afirmação não faltam: limi-
tação de leitos das Unidades 

de Terapias Intensivas (UTIs); 
número de profissionais em 
Saúde abaixo do necessário 
(já que há um crescimento 
exponencial da Covid-19); e 
tempo de permanência do 
paciente na UTI, em média, 
de 20 dias – para efeito de 
comparação, um doente que 
tenha saído de uma cirurgia 
grave fica, no máximo, cinco 
dias sob os cuidados intensi-
vos da equipe médica. Esse 
tripé foi facilmente derruba-
do pelo “inimigo” em todo o 
planeta. “Por isso, a impor-
tância de achatarmos essa 
curva de aumento do novo 
coronavírus. Precisamos ga-

nhar tempo para preparar-
mos a estrutura física e as 
pessoas”, comentou Caiado, 
informando que Goiás está 
no Nível 1 da doença (de 0 a 
100 casos confirmados – veja 
as outras fases no box). 

 
Testes rápidos
Durante a entrevista, o 

governador também escla-
receu porque a SES cancelou 
a compra de 300 mil kits de 
testes rápidos para detecção 
da Covid-19, anunciada re-
centemente e que custaria 
aos cofres públicos R$ 39 mi-
lhões. Ele esclareceu que dois 
fatores pesaram na balança: 

o fato de que o teste só pode 
ser aplicado em pessoas com 
sintomas – “portanto, há 
uma janela de 10 dias, entre 
o primeiro dia de contami-
nação e o início da produção 
de anticorpos, em que o re-
sultado não é conclusivo” –, 
e também porque 30% dos 
casos apresentam um falso 
negativo. “Não dá para tra-
balhar com uma margem de 
erro grande como essa”, assi-
nalou Caiado, que é médico 
ortopedista por formação.

Sobre as medidas para 
mitigar as crises econômica e 
social, o governador informou 
que passou o último domingo 

(29/03) ligando para donos de 
supermercados. A intenção, 
detalhou, é que o Estado com-
pre desses estabelecimentos 
um grande volume de cestas 
básicas, que serão distribuídas 
aos mais carentes e aos traba-
lhadores informais.

Ele ainda lembrou que a 
Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG) está à frente 
da Campanha de Combate à 
Propagação do Coronavírus, 
que está recebendo para 
depois direcionar doações 
às famílias socialmente mais 
vulneráveis no Estado; e que 
conseguiu a liberação de R$ 
75 a mais no Bolsa Família, 
para cada filho que estiver 
na escola. Para os micros, 
pequenos e médios empre-
sários, reiterou que haverá 
investimento de R$ 500 mi-
lhões por meio da GoiasFo-
mento e que trabalha para 
que o Banco do Brasil, insti-
tuição financeira que opera 
o Fundo de Financiamento 
Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO), retire a buro-
cracia para liberar, de forma 
mais rápida, capital de giro 
para os empreendedores.

Reprodução

Déficit brasileiro nas contas públicas pode superar R$ 350 bilhões este ano
O secretário do Tesouro 

Nacional, Mansueto Almei-
da, informou nesta segunda-
-feira (30) que o déficit nas 
contas públicas pode supe-
rar R$ 350 bilhões este ano. 
Em entrevista para apresen-
tar o resultado fiscal de feve-
reiro, Mansueto afirmou que 
este ano “será bastante atí-
pico”, devido às medidas de 
enfrentamento à covid-19.

“Haverá uma pressão 
muito forte do lado da des-
pesa e na arrecadação, nos 
meses de abril, maio e ju-
nho”, disse em entrevista 
transmitida pela internet.

Mansueto citou os progra-
mas de governo para enfren-
tar a crise com impacto nas 
contas públicas, como o se-
guro-desemprego extra, cré-
dito para pequenas e médias 
empresas com subsídio do 
Tesouro Nacional, pagamen-
to de R$ 600 para trabalha-
dores informais, a posterga-
ção do pagamento da parte 
federal do Simples Nacional, 
adiantamento de benefício 
previdenciário (13º salário) e 
do abono salarial.

 
Trabalhadores informais
Mansueto afirmou que 

para o pagamento de in-
formais serão usados da-
dos da rede de assistência 

social, de programas públi-
cos, do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), do 
cadastro único, etc.

Sobre o valor, Mansue-
to disse que R$ 600 por 
trabalhador não é pouco 
e destacou que trata-se de 
um programa emergencial. 
“Estamos em um país em 
que 50% das pessoas que 
têm carteira de trabalho 
assinada ganham menos 
de dois salários mínimos 
por mês”, disse.

O secretário disse que 
tem que ser analisado com 
muito cuidado a possibilida-
de de se reduzir mais os im-
postos federais. “Qualquer 
medida de aumento de des-
pesas ou redução de arre-
cadação aumenta o buraco 
fiscal”, lembrou.

 
Aumento das despesas
O secretário destacou 

que não deve haver um 
aumento permanente de 
despesas, passada a crise. 
“É fundamental que se te-
nha controle para que des-
pesas temporárias não se 
transformem em perma-
nentes. Se isso aconteces-
se, a gente colocaria toda 
a trajetória de ajuste fiscal 
em risco. Por isso que é 
muito importante que to-

das as ações com efeitos 
econômicas e socais fiquem 
restritas a 2020”, disse.

Mansueto disse que a 
atividade econômica estava 
em recuperação, antes de a 
crise atingir o Brasil, e que 
o governo estava fazendo 
ajustes na economia. “Ainda 
bem que a gente está pas-
sando por uma circunstân-
cia tão difícil depois de ter 
aprovado a reforma da Pre-
vidência, de ter feito vários 
ajustes estruturais da econo-
mia, inclusive com um cená-
rio de inflação muito baixa e 
de juros muito baixos”.

Ele afirmou ainda que 
o Brasil tem um problema 
estrutural, que é gastar pra-
ticamente tudo que arreca-
da, desde 2015, para pagar 
despesas obrigatórias. “Por 
isso que é tão importante 
a gente focar em um ajuste 
fiscal estrutural, controlar 
o crescimento das despe-
sas obrigatórias. O primeiro 
grande passo foi dado com 
a aprovação da reforma da 
Previdência, mas ainda há 
muito mais coisa a fazer. Mas 
pelo menos, esse é o pri-
meiro ano depois de quatro 
anos que não temos todos 
os concursos programados. 
Houve uma parada para o 
governo se reorganizar e não 

tem aumento do salário dos 
funcionários públicos”, disse.

 
Orçamento de guerra
Mansueto defendeu a 

proposta de emenda à Cons-
tituição (PEC) que cria um or-
çamento segregado do Orça-
mento fiscal do governo para 
o enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus. 
Segundo ele, a aprovação 
dessa medida é importante 
para que a decisão política 
de enfrentar a crise não seja 
impedida por regras fiscais. 
“Por isso que é tão impor-
tante esse bom diálogo com 
o Congresso Nacional para 
aprovação dessa PEC do es-
forço de guerra, que vai re-
gulamentar toda essa parte 
das finanças públicas em 
períodos de calamidade pú-

blica”, disse Mansueto.
 
Resultado de fevereiro
Em fevereiro, o déficit 

primário do governo, despe-
sas (sem considerar gastos 
com juros) maiores que as 
receitas, chegou R$ 25,857 
bilhões. De acordo com 
Mansueto, o resultado foi 
impactado pelo aumento de 
transferências da União para 
estados e municípios. “Hou-
ve aumento de transferência 
a estados e municípios devi-
do ao aumento de arrecada-
ção em janeiro”, afirmou. Es-
sas transferências chegaram 
a R$ 33,397 bilhões, com 
aumento real (descontada a 
inflação) de 9,6%.

No primeiro bimestre de 
2020, houve superávit pri-
mário de R$ 18,275 bilhões 

frente a superávit de R$ 
11,799 bilhões em 2019.

O resultado primário do 
Governo Central (Tesouro 
Nacional, Previdência Social 
e Banco Central ) acumula-
do em 12 meses até feverei-
ro de 2020 foi déficit de R$ 
90,8 bi, equivalente a 1,21% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB), a soma de todos os 
bens e serviços produzidos 
no país. A meta de resul-
tado primário do Governo 
Central para 2020 era de 
déficit de R$ 124,1 bilhões, 
equivalente a 1,64% do PIB. 
Mas devido aos gastos para 
enfrentamento da pande-
mia de covid-19, o decreto 
de calamidade pública dis-
pensou o governo do cum-
primento dos resultados fis-
cais. (Agência Brasil)
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Coronavírus: Argentina prorroga 
quarentena por duas semanas
O presidente da Argen-

tina, Alberto Fernán-
dez, anunciou que 

a quarentena obrigatória no 
país, iniciada no dia 20 de mar-
ço, se estenderá até 13 de abril. 
O pronunciamento foi feito na 
noite deste domingo (29), após 
Fernández ter se reunido com 
especialistas da área médica e 
científica e com todos os go-
vernadores do país.

“Tomei a decisão de esten-
der a quarentena até o final 
da Páscoa. Isso foi recomen-
dado por especialistas. Será 
um longo caminho, uma guer-
ra contra um exército invisível. 
Mas tenho certeza de que faz 
muito sentido e que os resul-
tados serão favoráveis”, disse 
Fernández em pronunciamen-
to televisionado.

Fernández afirmou que 
um parecer do comitê de 
especialistas e doenças in-
fecciosas, consultado por ele, 
indicou que era “necessário 
continuar com as restrições 
para impedir a propagação 
geométrica de infecções”.

“Somos um caso único 
no mundo, propusemos a 
quarentena plena assim que 
se soube do início da pande-
mia. Isso nenhum outro país 
fez, portanto, estamos expe-
rimentando durante o cami-
nho”, disse o presidente.

Fernández afirmou que o 
Estado estará presente para 
garantir a chegada dos alimen-
tos aos setores mais vulnerá-
veis. E pediu à população ue 
continue cumprindo a quaren-
tena e cuide dos idosos.

“Depois de 10 dias [do 
início da quarentena], temos 
que estar muito felizes por 
sermos argentinos”, disse 
Fernández, ressaltando que 
90% da população cumpriu o 
isolamento social, preventivo 
e obrigatório. Segundo ele, 
os argentinos que descum-
priram a quarentena foram 
processados penalmente.

O presidente argentino 
ressaltou que as medidas de 
proteção da saúde não sig-
nificam um descuido com a 
economia e lembrou as me-

didas tomadas nos últimos 
dias para reduzir o impacto 
econômico na vida das famí-
lias mais pobres, de peque-
nos e micro-empresários.

“Uma economia que cai 
sempre levanta, mas uma 
vida que termina, não le-
vantamos mais.”

Fernández disse ainda que 
está trabalhando para obter 
os suprimentos necessários 
para retardar o avanço da pan-
demia. E pediu que todos en-

tendam que estão vivendo um 
momento de exceção.

Fernández  afirmou que 
será duro com os empresá-
rios que demitirem funcioná-
rios e pediu ao setor que acei-
te “ganhar menos” durante a 
pandemia. “Aqui ninguém se 
salva sozinho”, disse. “Em tal 
crise, não podemos abando-
nar alguém e deixá-lo sem 
emprego. Aqui, para muitos 
empresários, trata-se de ga-
nhar menos, não perder.”

Leitos e respiradores
De acordo com o jornal 

argentino Clarín, cálculos do 
setor privado de saúde indi-
cam que na Argentina exis-
tem 160 mil leitos em cen-
tros de saúde. Desses, cerca 
de 70 mil estão em clínicas e 
hospitais particulares. Hoje, 
mais de 80% são ocupados 
por pacientes.

Apenas 8.500 leitos no 
país são de terapia intensiva 
e cerca de 5.000 têm acesso 

a um respirador. O plano do 
governo é adicionar 1.500 
novos respiradores dentro 
30 dias. Fernández afirmou 
que, para isso, o governo 
está trabalhando junto com 
a indústria automotriz.

 
Primeira morte 
no Uruguai
O Uruguai, país vizinho 

do Brasil e da Argentina, tem 
310 casos confirmados de in-
fecção pelo novo coronavírus 
e apenas uma morte, regis-
trada no último sábado (28).

A vítima foi Rodolfo Gon-
zález Rissotto, professor, 
historiador e ex-ministro da 
Corte Eleitoral e da Defesa. 
Ele era vinculado ao Partido 
Nacional, atualmente no po-
der. Rissotto tinha 70 anos e 
estava no CTI há 10 dias.

O presidente uruguaio, Luis 
Lacalle Pou, escreveu no twit-
ter: “Um forte abraço para a 
família e amigos de Rodolfo 
González Risotto. Amigo e con-
selheiro. QEPD [Que em paz 
descanse]”. (Agência Brasil)

Reprodução



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466

UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 

COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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 
3 suítes 105m² e 2 va-
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 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor 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 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
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 
3 suítes 105m² e 2 va-
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 
Negrão de Lima. Não 
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 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor 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 
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

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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
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-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
597.3450 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

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

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

VVALE DAS BRISAS 
Casa em condomínio fe-
chado, laje. Cond Vale 
das Brisas Preumium. 
Confirmar disponibilidade. 
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, 
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 / 
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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Judson Castro

Fotógrafo realiza 
exposição on-line sobre 
isolamento social em Goiânia

O fotógrafo Judson 
Castro vai disponibilizar 
em seu site, a partir desta 
quarta-feira (1º/4), a Ex-
posição Fotográfica Vir-
tual: Goiânia Serena em 
Dias de Quarentena. As 
fotos mostram a capital 
com ruas vazias, conse-
quência das medidas de 
isolamento social deter-
minadas pelo governo de 

Goiás para combater o avan-
ço do novo coronavírus.

Na apresentação de seu 
trabalho, Judson explica que 
sua intenção era mostrar ao 
público o vazio e a solidão em 
Goiânia. “São imagens deso-
ladoras que mostram um mo-
mento de vazio, mas também 
de silêncio reconfortante que 
pode servir para a reflexão so-
bre o nosso dia a dia”, escreve.

secult Goiás disponibiliza 
apresentações artísticas 
on-line durante pandemia

A Secretaria de Cultu-
ra de Goiás (Secult 
Goiás) lança nesta 

segunda-feira (30/3) o proje-
to “Cultura em Casa”. A ideia 
é disponibilizar, por meio do 
YouTube e redes sociais da 
pasta, apresentações de di-
versas expressões artísticas. 

O material inclui ainda 
comentários de especialis-
tas sobre exposições e fil-
mes, com dicas sobre quais 
longa-metragens assistir. 
Além disso, levará música 
ao goianiense por meio do 
“Música na Varanda”, que 
será transmitido duas ve-

zes por semana.
A programação também 

conta com Vídeocast de 
10 minutos antes de cada 
apresentação, com os artis-
tas participantes ou outros 
convidados; espetáculos gra-
vados; literatura encenada; 
tour pelos museus de Goiás; 
ciclos de palestras com te-
mas variados; e atividades 
diversas da Vila Cultural Cora 
Coralina, Teatro Goiânia, 
Museu da Imagem e do Som 
e Escola de Artes Visuais.

Tem ainda projetos apro-
vados pelos editais do Fun-
do de Arte e Cultura (FAC 

2018) que serão realizados 
on-line e chamada pública 
simples para receber pro-
postas aprovadas nos edi-
tais de 2018, que queiram 
realizar ações do projeto 
via internet. A chamada fi-
cará aberta por 15 dias, e 
os pedidos devem ser enca-
minhados na plataforma de 
inscrição do FAC.

Para o secretário de 
Cultura, Adriano Baldy, o 
projeto “Cultura em Casa” 
é uma resposta da Secre-
taria às necessidades que 
a pandemia da covid-19 
impõe.“Nesse momento de 

isolamento social, o entre-
tenimento é extremamente 
importante porque, além 
de previnir a saúde física, é 
preciso também cuidar da 
mente. Então, nada como 
uma boa música, um teatro 
para as crianças, conheci-
mento cultural por meio do 
trabalho de nossos artistas, 
exposições, além de dicas 
de cinema e outros”, afirma.

Confira o roteiro do pro-
jeto “Cultura Em Casa” pre-
parado pela Secult Goiás e 
divirta-se sem precisar sair 
de casa, pelo Facebook,  Ins-
tagram, e Youtube.

Reprodução


