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R$ 600: Entenda como vai 
ser o auxílio emergencial
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que o auxílio emergencial para pessoas de baixa renda deverá ser sancionado. A medida 
vai disponibilizar, por três meses, uma ajuda financeira de R$ 600 aos brasileiros que atenderem a requisitos específicos. p3
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Enel Goiás: autoleitura de consumo 
começará na 2ª quinzena de abril
Enel informou que a autoleitura dos medidores de consumo 
estará disponível para os goianos na segunda quinzena de abril. p2
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Enel Goiás: autoleitura de consumo 
começará na 2ª quinzena de abril

Concessionária de ener-
gia elétrica em Goias, 
a Enel informou, nesta 

quarta-feira (1º/4), que a auto-
leitura dos medidores de con-
sumo estará disponível para os 
goianos na segunda quinzena 
de abril. A medida é uma ma-
neira de prevenir o avanço do 
novo coronavírus no Estado. 

Até que o sistema esteja 
disponível para uso por meio 
do website www.enel.com.br 
e do aplicativo Enel Goiás, a 

empresa vai manter parte dos 
leituristas em atividade. Nesse 
período, o faturamento pela 
média não será praticado. “Es-
tamos retirando nossa força de 
trabalho das ruas gradativa-
mente, de forma que consiga-
mos manter a leitura até que 
a autoleitura esteja em pleno 
funcionamento”, explica a 
responsável de Operações Co-
merciais da Enel Distribuição 
Goiás, Alessandra Koslowski.  

Assim que a autoleitura 

estiver disponível, Alessan-
dra informa que o cliente 
poderá optar por fazer a pró-
pria leitura e informar por 
meio do site ou do aplicati-
vo, ou ser faturado pela mé-
dia aritmética do consumo 
dos últimos 12 meses.

Quando a autoleitura es-
tiver em funcionamento, o 
cliente vai poder informar a 
leitura mostrada em seu me-
didor por meio do site ou do 
aplicativo Enel Goiás. “Fare-

mos uma ampla campanha 
informando o cliente sobre 
como ele deve proceder e 
quando ele deve fazer a auto-
leitura. No caso do aplicativo, 
por exemplo, disponibilizare-
mos em breve uma atualiza-
ção da versão atual, já com a 
nova funcionalidade”, escla-
rece a responsável de Opera-
ções Comerciais da Enel.  

Os clientes podem baixar 
gratuitamente o aplicativo 
Enel Goiás para Android e 

IOS e ter acesso a serviços 
como conta por e-mail, além 
de solicitar segunda via da 
conta, consultar débitos ou 
informar falta de energia. 
Além disso, os clientes po-
dem entrar em contato com 
a companhia pelas redes 
sociais – Facebook e Twit-
ter (@enelclientesbr), ou 
facilmente acessando sua 
conta pelo Whatsapp Elena, 
enviando um “Olá” para o 
número (21) 99601-9608.

Reprodução

são 
paulo 
tem 28 
mortes por 
covid-19 
em um 
único dia

De ontem para hoje 
(1º/4), o estado de 
São Paulo registrou 28 
mortes relacionadas a 
coronavírus, maior nú-
mero de mortes ocor-
rida em um único dia. 
Segundo balanço di-
vulgado hoje (1º) pela 
Secretaria de Estado 
da Saúde de São Pau-
lo, o estado tem agora 
164 mortes, registra-
dos em 16 municípios.

Entre os 164 pa-
cientes que morreram 
por coronavírus no es-
tado, 20 deles tinham 
mais de 90 anos; 50 
estavam na faixa entre 
80 e 89 anos; 45 deles 
estavam na faixa entre 
70 e 79 anos e 32 de-
les tinham entre 60 e 
69 anos. Houve tam-
bém 17 pacientes com 
idade igual ou inferior 
a 59 anos de idade que 
morreram no estado 
por coronavírus mas, 
segundo a secretaria, 
todos eles tinham al-
guma comorbidade. 
No total, 96 homens 
e 68 mulheres morre-
ram por complicações 
relacionadas a corona-
vírus em todo o esta-
do. Só na capital pau-
lista foram registradas 
144 dessas mortes.

São Paulo tem 
2.981 casos confir-
mados de coronaví-
rus, sendo que 2.148 
deles foram registra-
dos na capital.

Hoje, em entrevis-
ta concedida no Palá-
cio dos Bandeirantes, 
sede do governo pau-
lista, o secretário de 
estado de Saúde, José 
Henrique Germann 
Ferreira, informou que 
201 amostras de mor-
te ocorridas no estado 
estão sendo investi-
gadas por suspeita de 
infecção por coronaví-
rus. (Agência Brasil)

Número de mortes 
por covid-19 no 
Brasil sobe para 240

Trio suspeito de receptação de 
carga roubada é preso em Inhumas 

O número de casos 
confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus 
no país subiu para 6.836 
nesta quarta-feira (1°), de 
acordo com os dados mais 
recentes do Ministério da 
Saúde. O número de mor-
tes por covid-19 chegou a 

240. O índice de letalida-
de ficou em 3,5%.

Ontem, o país contabiliza-
va 201 óbitos e 5.717 casos 
confirmados da doença. Os 
novos casos somaram 1.119, 
um pouco menos do que os 
1.138 novos no balanço on-
tem. (Agência Brasil)

Uma organização cri-
minosa envolvida na re-
ceptação de cargas rou-
badas foi presa na noite 
de terça-feira (31/3), em 
Inhumas. A ação contou 
com a participação da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e Polícia Civil.

Uma denúncia anôni-
ma apontou movimenta-

ção suspeita em um galpão 
localizado na cidade, que 
fica na Região Metropolitana 
de Goiânia. Durante a inves-
tigação, a polícia constatou 
que o local era utilizado para 
guardar as cargas roubadas.

No galpão, foram en-
contradas mercadorias sem 
documentos que comprova-
vam a sua origem, como ele-

trodomésticos, bebidas e 
até peças automotivas.

Três homens, de 64, 
52 e 40 anos, foram pre-
sos durante a operação. 
Dois deles, segundo a 
PC, já tinham antece-
dentes criminais. Os 
materiais apreendidos 
ficaram sob responsabi-
lidade da Polícia Civil. 
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Entenda como vai ser pagamento 
do auxílio emergencial de R$ 600
O presidente Jair Bol-

sonaro anunciou 
nesta quarta-feira 

(1º/4) que o auxílio emer-
gencial para pessoas de 
baixa renda deverá ser san-
cionado amanhã (2). A me-
dida vai disponibilizar, por 
três meses - podendo ser 
prorrogada -, uma ajuda fi-
nanceira de R$ 600 aos bra-
sileiros que atenderem aos 
seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos; 
sem renda emprego formal; 
sem benefício assistencial 
ou previdenciário; sem 
seguro-desemprego; sem 
programa de transferência 
federal (exceto Bolsa Fa-
mília); que tenha recebido 
rendimentos tributáveis até 
R$ 28.558,70; e com renda 
familiar de até R$ 522,50 
por pessoa ou renda mensal 
familiar de até R$ 3.135,00. 

O beneficiado também 
precisa cumprir alguma das 
seguintes condições: ser mi-
croempreendedor individual 
(MEI); ser contribuinte indi-
vidual ou facultativo do Regi-
me Geral de Previdência So-
cial; ser trabalhador informal 
inscrito no CadÚnico - se não 
for inscrito, fazer declaração 
on-line; e ter cumprido o re-
quisito de renda média até 
20 de março de 2020.

O pagamento do auxílio 
será feito por bancos públi-
cos federais, via conta pou-
pança digital. A conta será 
aberta automaticamente 
em nome do beneficiário. O 
usuário da conta terá direito 
a uma transferência por mês 
sem custos adicionais. 

O congresso nacional 
disponibilizou uma cartilha 
detalhando a medida. Clique 
aqui para acessar.

Reprodução

Cleia Viana

Câmara aprova projeto que libera remédios sem registro da Anvisa
A Câmara aprovou a au-

torização para o governo 
importar e distribuir me-
dicamentos e insumos da 
área de saúde ainda sem o 
registro da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) durante a pandemia da 
covid-19. O projeto precisa 
ainda passar pelo Senado. 
O texto aprovado, do relator 
Hiran Gonçalves (PP-RR), dá 
prazo de 72 horas, a partir 
da solicitação feita à agên-
cia, para a liberação dos 

produtos para serem distri-
buídos ou importados.

Atualmente, esse tempo le-
gal previsto para o registro de 
medicamento varia de 120 a 
365 dias, dependendo da cate-
goria da medicação. A medida 
será incluída na lei que trata 
das ações para conter o vírus 
(Lei 13.979/20), que já permi-
te a autorização temporária 
de novos produtos médicos, 
mas sem estabelecer prazo e 
a partir de ato do Ministério 
da Saúde, pontos modificados 

pela proposta aprovada.
“Nós sabemos que a An-

visa é o órgão regulador no 
Brasil e ela tem feito o tra-
balho com muita decência. 
Mas é preciso também co-
mentar que às vezes a bu-
rocracia brasileira entra no 
circuito e vai impedir que 
possamos ser mais ágeis no 
sentido de ajudar as pesso-
as para que elas continuem 
vivendo e não percam sua 
vida”, afirmou o deputado Eli 
Borges (Podemos-TO).
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Cia. Teatral Oops! apresenta 
teatro on-line “Le Petit”
O Le Petit é o novo 

projeto da Cia. Te-
atral Oops!.., que 

junta ilusão e realidade para 
alegrar os espectadores que 
poderão acompanhar o es-
petáculo on-line, transmiti-
do pelas redes sociais. 

O projeto conta com 
apoio institucional do Fun-
do de Arte e Cultura do 
Estado de Goiás e surgiu a 
partir da união de artistas 
de diferentes países que 
começaram a imaginar um 
mundo onde os artistas te-
riam perdido tudo, inclusive 
a possibilidade de se encon-
trar. Em qual lugar estariam 
os artistas se não tivessem 
nada mais? Nesse cenário, 
qual o papel do artista e da 
arte? E em meio a quarente-
na, por conta da pandemia 
do novo coronavírus, o fazer 
artístico é reavaliado.

“O show não pode parar” 
e o pequeno circo das ilu-
sões se conecta a Internet 
e alcança centenas de dis-
positivos e usuários para re-
alizar a “arte do encontro”. 
Atores se unem para fazer 
Teatro em meio a tanta dú-
vida e incerteza. Com Le Pe-
tit, o fazer artístico é pensa-

do, vivido e ressignificado. A 
formação e capacitação são 
atividades centrais, ao pas-
so que o “Teatro on-line” 
também é destaque. Desse 
modo, todo o projeto fa-
vorece uma total interação 
com o espectador, que ago-
ra isolado tem no Teatro um 
“remédio para alma”.

 
Conexão Artística
Le Petit proporcionará 

um intercâmbio e uma resi-
dência artística entre artis-
tas brasileiros e espanhóis, 
de distintos coletivos tea-
trais, sob coordenação dos 
artistas internacionais Adán 
Coronado e Antonio Gómez 
Casas. Utilizando-se de pla-
taformas digitais, o projeto 
permite a troca de experi-
ência e criação de um expe-
rimento cênico inédito, pro-
tagonizado pelos artistas da 
Cia. Oops (Sol Silveira, João 
Bosco Amaral e Lino Calaça) 
e do Generación Artes da 
Espanha. O experimento 
cênico Le Petit Cirque des 
Ilusions será apresentado 
nos dias 16 e 17 de maio, 
on-line e ao vivo no Insta-
gram e no Facebook.

Além da residência ar-

tística, artistas, arte-edu-
cadores e pesquisadores 
poderão acompanhar virtu-
almente entre os dias 17 e 
19 de abril o Ciclo de Pales-
tras; e a oficina Ferramentas 
para dirigir Jovens, que será 
ministrada pelo diretor e 
dramaturgo espanhol An-
tonio Gómez Casas, entre 
os dias 04 a 08 de maio, as 
duas atividades contribuem 
significativamente na capaci-
tação técnica e artística dos 
participantes. Os interessa-
dos podem se inscrever no 
site: www.ciaoops.com.br .

 Oops!... on-line
Para aliviar as dificulda-

des do isolamento, a com-
panhia já iniciou em março 
o compartilhamento, em 
seu canal no YouTube, de 
parte do seu repertório e 
continuará disponibilizando 
diferentes peças ao longo 
dos meses de abril e maio. 
Novas atividades artísticas 
serão realizadas por meio 
das Redes Sociais através da 
apresentação ao vivo dos es-
petáculos Encantos e Peque-
no Príncipe, nos dias 03 e 04 
de abril, respectivamente.

Para João Bosco Amaral, 
diretor artístico do grupo, a 
ação surgiu a partir da neces-
sidade em manter as ativida-
des do grupo num momento 
em que praticamente todas 
as atividades foram suspensas 
ou canceladas. Para ele esse é 
um momento de “mudanças 
profundas de comportamen-
to, e o Teatro também será 
afetado por essas transforma-
ções”. Esse “Teatro on-line” 
já era uma possiblidade pen-
sada pelo grupo e o período 
de quarentena fez com a 
ideia se tornasse realidade.

Gilson P. Borges

Além dos espetáculos, a 
Cia. Oops!... também prevê 
a realização de lives diárias 
no Instagram e no Facebook, 
onde serão feitas leituras de 
poesias, textos dramáticos e 
bate-papo sobre teatro, arte 
e cultura em geral.

 
Programação
3 de abril (sexta-feira) - 

Apresentação ao vivo e on-
line do espetáculo Encantos 
- 17 horas no Instagram e 19 
horas no Facebook

4 de abril (sábado) - Apre-
sentação ao vivo e online do 
espetáculo Pequeno Prínci-
pe - 17 horas no Instagram e 
19 horas no Facebook

5 de abril (domingo) - Lei-
tura de textos e poesias ao 
vivo e online com o ator e 
diretor João Bosco Amaral - 
17 horas no Instagram e 19 
horas no Facebook

10 de abril a 10 de maio 
- Residência Artística com 
Adan Coronado e Antônio 
Gómez Casas - Redes Sociais 
e Site da Cia. Teatral Oops!...

17 a 19 de abril – Ciclo de 
Palestras - Instagram e Face-
book da Cia. Oops!...

4 a 08 de maio – Oficina 
Ferramentas para dirigir jo-
vens com António Gomes 
Casas - Instagram e Face-
book da Cia. Oops!...

16 e 17 de maio - Apre-
sentação do experimento 
cênico Le Petit Cirque des 
Ilusions - 17 horas no Insta-
gram e 19 horas no Facebook

Mais informações: www.
ciaoops.com.br



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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 
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 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 
comF: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

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

-------------------------------
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, co-
zinha, área de serviço, 
sala Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à 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

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(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 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656

-------------------------------
VENDA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
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

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-
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
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.

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, 
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

CARTA de Crédito 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 
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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