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Detran Goiás terá vacinação 
drive-thru contra influenza
O pátio do Detran Goiás voltará a realizar, nesta segunda-feira, a partir das 8h, a vacinação drive-thru contra influenza. 
É a oportunidade para que idosos (60 anos ou mais) e trabalhadores da saúde se vacinem sem sair de seus veículos. p2
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Detran Goiás terá vacinação 
drive-thru contra influenza hoje
O pátio do Detran 

Goiás voltará a 
realizar, nesta se-

gunda-feira (6/4), a partir 
das 8h, a vacinação drive-
-thru contra influenza. É 
a oportunidade para que 
idosos (60 anos ou mais) e 
trabalhadores da saúde se 
vacinem sem sair de seus 
veículos. No mesmo local, 
a autarquia está recebendo 
doações para distribuir en-
tre quem precisa nesse pe-
ríodo de isolamento social. 

Esta modalidade de aten-
dimento (drive-thru) ajuda a 
evitar aglomerações, como 
parte das medidas de pre-
venção ao novo coronavírus. 
Por recomendação do Minis-
tério da Saúde, a vacinação 
contra a Influenza será re-
alizada em fases, cada uma 
relativa a grupos prioritários 
diferentes. O primeiro grupo 
conta com  pessoas acima de 
60 anos e trabalhadores da 
área da saúde.

Além do Detran-GO, 
que atua em parceria com 
as secretarias estadual e 
municipal de saúde, os 
shoppings Flamboyant e 
Passeio das Águas também 
contam com o serviço de 
vacinação sem que o cida-
dão desembarque de seu 
veículo em Goiânia - ou-
tros 71 locais estão aptos 
na capital para atender o 
público-alvo desta etapa 

da campanha na forma tra-
dicional (pedestres).

Somente pessoas a bor-
do de carros poderão ter 
acesso à sede do Detran. 
Para isso, os idosos devem 
apresentar identidade (RG) 
e cartão de vacinação. Já 
os trabalhadores da saúde 
devem estar munidos com 
documento pessoal e que 
comprove vínculo ou cate-
goria profissional, como o 
contracheque ou o crachá.

Solidariedade
A oportunidade de imu-

nização do cidadão na Cam-
panha Nacional de Vacinação 
contra Influenza pode ser re-
tribuída com um gesto de soli-
dariedade. O Detran e o Santu-
ário Sagrada Família, por meio 
do Projeto Banho Sagrado, se 
unem para receber doações 
para o Fundo de Combate à 
Propagação do Coronavírus.

Ao mesmo tempo que dis-
ponibiliza sua estrutura para 

a vacinação, o Detran tam-
bém passa a ser um posto de 
coleta de alimentos e cestas 
básicas. Os donativos serão 
destinados ao fundo criado 
pelo Governo de Goiás, coor-
denado pela Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG).

Durante a vacinação, os 
interessados em ajudar po-
dem deixar os donativos em 
esquema drive-trhu, no ato 
da imunização. O Santuário 
Sagrada Família, na Vila Ca-

naã, também está de portas 
abertas para receber doa-
ções para a campanha, assim 
como as Ciretrans, nas cida-
des do interior do Estado.

Está aberta ainda a pos-
sibilidade da doação por 
meio de transferência ban-
cária para a conta da Or-
ganização das Voluntárias 
de Goiás (Banco Bradesco 
- 237/Agência: 244/Conta 
corrente: 45059-6/CNPJ: 
02.106.664/0001-65).

Reprodução

SP projeta 220 
mil casos de 
coronavírus e 
pede mais de 
R$ 500 mi ao 
Banco Mundial

O governo de São Paulo 
projeta 220 mil casos do 
novo coronavírus e prepara 
pedido de empréstimo de 
US$ 100 milhões (mais de 
R$ 500 milhões) ao Ban-
co Mundial para ações de 
combate à doença, confor-
me documentos obtidos 
pela reportagem. O eixo 
principal do projeto é a ins-
talação e custeio de pelo 
menos 500 novos leitos de 
UTI. A ideia é usar o recurso 
também para compra de 
testes de diagnóstico, além 
de desenvolvimento de 
tecnologia de telemedicina 
e de aplicativos para dispo-
sitivos móveis.

A Secretaria de Saúde 
estadual estima que ao 
menos R$ 1,2 bilhão extra 
será preciso para enfren-
tar a doença, o que torna 
o financiamento do Banco 
Mundial “muito significati-
vo”, afirma o coordenador 
de Serviços da Saúde de 
São Paulo, Ricardo Tardelli. 
O governo de João Doria 
(PSDB) espera ter o recurso 
em mãos em cerca de dois 
meses. O valor poderá ser 
usado também para ressar-
cir gastos já feitos contra o 
novo coronavírus.

O prazo previsto para 
extinção do empréstimo é 
de 35 anos. A contrapartida 
para o governo é de US$ 25 
milhões, ou seja, no total, o 
projeto é de cerca de US$ 
125 milhões (mais de R$ 
625 milhões). São Paulo é 
o epicentro do novo coro-
navírus no Brasil. Segundo 
balanço deste sábado, 4, o 
Estado tem 4.466 casos e 
260 óbitos. A região ainda 
acumula 48% das hospitali-
zações por síndrome aguda 
respiratória grave (SARG) 
do País neste ano

O dado indica grande 
número de casos da co-
vid-19 ainda não identifica-
dos, pois há uma explosão 
de “gripe grave” no Brasil a 
partir da metade de março 
sobre o mesmo período do 
ano passado. No projeto, o 
governo estadual projeta 
que 40 mil pacientes teriam 
de usar leitos de internação 
durante a pandemia. Já ou-
tros 11 mil teriam quadros 
mais graves, exigindo UTI.

Saúde de Goiás confirma 
115 casos de coronavírus 
no Estado em novo boletim

Brasil registra a 8ª maior taxa de 
letalidade de coronavírus no mundo

Em novo boletim divulga-
do pela Secretaria Estadual 
de Saúde de Goiás (SES-GO) 
neste domingo (5/4), o nú-
mero de casos confirmados 
do novo coronavírus no Es-
tado chegou a 115. Já são 
três mortes registradas. Ou-
tros 2.138 casos suspeitos 
estão em análise. 

Segundo a divulgação 
oficial, as cidades com ca-
sos confirmados são Águas 
Lindas de Goiás (1), Anápolis 
(8), Aparecida de Goiânia (1), 
Jataí (3), Goiânia (73), Goia-
nésia (1), Rio Verde (8), Ca-

talão (1), Valparaíso de Goiás 
(5), Silvânia (1), Luziânia (1), 
Itumbiara (2), Paranaigua-
ra (1), Trindade (1), Cidade 
Ocidental (1), Campestre (1), 
Senador Canedo (1), Bom 
Jesus de Goiás (1), São Luís 
de Montes Belos (1) e Nova 
Veneza (1); dois casos não 
possuem cidade confirmada 
no documento. 

De acordo com o governo 
de Goiás, oito internações 
foram confirmadas e outras 
76 passam por investigação. 
Quatro mortes são conside-
radas suspeitas.

O Brasil ocupa a 8ª 
maior taxa de letalida-
de do mundo, quando 
verificado o número de 
pessoas contaminadas 
por coronavírus e aque-
las que vieram a óbito. 
Atualmente, o índice 
no Brasil está em 4,2%, 
enquanto nos Estados 
Unidos, que têm mais de 
300 mil casos confirma-
dos e 8.141 mortes, essa 
taxa é de 2,7%.

A Itália é o país com 
maior índice de letali-
dade: 12,3%, ou seja, 
de cada 100 pessoas 
contaminadas, 12 mor-

reram. No Reino Unido, a 
letalidade é de 10,3%. A 
Espanha registra 9,4% de 
índice de letalidade. 

O índice no Brasil tende 
a cair, segundo o Minis-
tério da Saúde, porque o 
número de testes no País 
ainda é reduzido. Com o 
aumento dos testes, cres-
cerá o número de pessoas 
contaminadas, o que reduz 
o cálculo em relação às ví-
timas fatais da doença. 

Em todo o mundo há, 
atualmente, 1,173 milhão 
de casos confirmados em 
todo o mundo. São 62,8 mil 
mortos. O Brasil ocupa o 16º 

lugar em número de casos e 
14º em número de mortos. 

O Ministério da Saúde 
informou neste sábado, 
no seu último boletim 
epidemiológico, que o 
País está vivendo, “em al-
guns locais, a transmissão 
localizada para acelera-
ção descontrolada”. 

“Estados que imple-
mentaram medidas de dis-
tanciamento social amplia-
do devem manter essas 
medidas até que insumos 
e equipes de saúde per-
mitam um distanciamento 
social seletivo”, afirmou a 
pasta no documento.
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Guedes reconhece que 1,2 trilhão liberados 
pelo Banco Central estão retidos em bancos
Após o Banco Central 

ter anunciado a li-
beração de R$ 1,2 

trilhão para as instituições 
financeiras nas últimas se-
manas, numa estratégia 
para manter a liquidez no 
mercado durante a pande-
mia do novo coronavírus, o 
governo demonstra preocu-
pação com a retenção dos 
recursos nos bancos. Em 
videoconferência na tarde 
do sábado, 4, com represen-
tantes do setor de varejo, o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, admitiu que os 
recursos estão “empoçados 
no sistema financeiro”.

Para contornar o proble-
ma, conforme Guedes, o 
governo está trabalhando 
para que o dinheiro chegue 
diretamente a quem precisa: 
famílias e empresas. “Come-
çamos agora a dar dinheiro 
na veia, direto para as em-
presas”, afirmou o ministro. 
Na última sexta-feira, o go-
verno anunciou a assinatura 
de medida provisória (MP) 

que permite a liberação de 
R$ 40 bilhões, no período de 
dois meses, a empresas com 
faturamento anual entre R$ 
360 mil e R$ 10 milhões.

Este crédito, com taxa de 
3,75% ao ano, servirá para o 
financiamento da folha de 
pagamentos das empresas. 
Como 85% dos recursos (R$ 
34 bilhões) serão bancados 
pelo Tesouro Nacional, o ris-
co da operação, para as ins-
tituições financeiras, caiu. O 
mecanismo favorece que o 
dinheiro chegue, de fato, às 
empresas. Os demais 15% 
(R$ 6 bilhões) serão pro-
venientes dos bancos. O 
BNDES será o responsável 
por repassar os recursos 
às instituições financeiras, 
que farão a liberação da li-
nha aos clientes.

Esta deve ser, no entan-
to, apenas a primeira me-
dida do governo para fazer 
com que dinheiro de crédito 
irrigue a ponta final. Tan-
to Guedes quanto o pre-
sidente do Banco Central, 

Roberto Campos Neto, tem 
sinalizado a intenção de 
adotar mais medidas neste 
sentido. Desde o fim de fe-
vereiro, o BC já anunciou a 
liberação de R$ 135 bilhões 
em compulsórios. O com-
pulsório corresponde a um 
recolhimento, feito pela 
autarquia, de parte dos re-
cursos dos clientes deposi-

tados nos bancos. Com ele, 
o BC controla a quantidade 
de dinheiro em circulação 
na economia e forma “col-
chões de liquidez” para mo-
mentos de necessidade de 
recursos pelos bancos.

Nas últimas semanas, em 
meio à crise, o BC liberou os 
compulsórios para manter 
a liquidez dos bancos. Na 

noite do sábado, em uma 
videoconferência promovida 
pela XP Investimentos, Cam-
pos Neto reconheceu que os 
bancos no Brasil estão “com 
medo” de conceder crédito, 
em função dos impactos da 
pandemia do novo corona-
vírus sobre a economia bra-
sileira. Ao mesmo tempo, 
Campos Neto afirmou que 

o BC fará uma fiscalização 
“grande” sobre os recursos 
que estão sendo liberados às 
instituições financeiras.

“Estatisticamente, temos 
que dar resposta sobre quan-
to entrou em cada setor (da 
economia)”, afirmou. “Que-
remos construir uma estatís-
tica que seja transparente so-
bre o que estamos fazendo.” 
Durante sua participação no 
evento virtual, Campos Neto 
também afirmou que está 
em fase de elaboração no BC 
uma nova liberação de com-
pulsórios aos bancos, para 
irrigar o sistema.

Esta liberação, no en-
tanto, pode seguir regras 
diferentes. Durante a tarde, 
Guedes afirmou, na conver-
sa com os varejistas, que a 
redução de compulsórios a 
partir de agora “terá que 
ser focada no emprego e 
no capital de giro”. “Os 
projetos serão mais loca-
lizados. Se liberar só com-
pulsório, o dinheiro empo-
ça mesmo”, comentou.

Reprodução
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O que pode ou não abrir em Goiás na quarentena
A Casa Civil divulgou, nes-

te fim de semana, um guia 
detalhado sobre o que abre e 
fecha em Goiás durante o pe-
ríodo de isolamento social. Na 
sexta-feira (3/4), o governador 
Ronaldo Caiado assinou novo 
decreto estendendo a qua-
rentena até o dia 19 de abril, 
mas com algumas exceções, 
entre elas o funcionamento 
de autopeças, feiras livres de 
hortifrutigranjeiros, cartórios 

extrajudiciais e escritórios de 
profissionais liberais.

O período de isolamento 
social tem como objetivo 
minimizar os impactos da 
transmissão comunitária do 
novo coronavírus. “Em Goi-
ás, o governo está tomando 
todas as providências para 
manter as pessoas isoladas 
e com saúde”, afirmou Caia-
do em coletiva que apresen-
tou as medidas determina-

das pelo novo decreto. 
O superintendente de 

Legislação, Atos Oficiais e 
Assuntos Técnicos da Se-
cretaria da Casa Civil, Alan 
Tavares, responsável pela 
gestão da pasta, destaca que 
a segunda edição da cartilha 
é uma continuidade da ini-
ciativa de facilitar o entendi-
mento dos decretos e a sua 
consolidação pelos goianos. 

“A segunda edição da car-

tilha prossegue com o nos-
so esforço em simplificar o 
conteúdo dos decretos do 
governador Ronaldo Caiado, 
facilitando o acesso às infor-
mações para as pessoas, o 
entendimento do conteúdo 
da legislação. É uma medida 
de transparência e também 
de ação efetiva para que pos-
samos ampliar o cumprimen-
to do ato legal em todo o Es-
tado”, afirmou Alan Tavares.
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Mortes por covid-19 sobem 
na Espanha, mas ritmo desacelera
A taxa de novas infec-

ções e mortes por co-
ronavírus na Espanha 

diminuiu novamente neste 
domingo (5/4), com o país, 
um dos mais atingidos pela 
pandemia, iniciando sua 
quarta semana de isolamen-
to quase total.

As mortes pela doença 
respiratória altamente con-
tagiosa covid-19 subiram 
para 12.418 - a segunda 
maior marca do mundo de-
pois da Itália.

No entanto, o número de 
674 pessoas que morreram 
nas últimas 24 horas caiu em 
relação às 809 desse sábado e 
bem abaixo do recorde diário 
de 950 de quinta-feira (2), in-
formou o Ministério da Saúde.

O número total de infec-
ções registradas aumentou 
para 130.759 em relação às 
124.736 de ontem.

“Os dados da semana e 
de hoje confirmam a desa-
celeração das infecções”, 
disse o ministro da Saúde, 
Salvador Illa, em entrevista 

coletiva. “Os dados confir-
mam que o confinamento 
está funcionando.”

Ele afirmou que 1 milhão 

de kits para testes chegariam 
à Espanha hoje e amanhã e 
atuariam como “triagem rá-
pida” em locais como hos-

pitais e asilos, parte de um 
esforço para identificar a 
verdadeira extensão da pan-
demia de covid-19 no país.

O diretor da Organização 
Mundial da Saúde para a 
Europa, Hans Kluge, tuitou 
sobre a Espanha: “Otimismo 

cuidadoso como resultado 
de medidas ousadas, abor-
dagens inovadoras e decisões 
corajosas”. (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 
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
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

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

ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
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.
-------------------------------
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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Foto dos bastidores 
da live de Jorge e Mateus 
causa polêmica na internet

A live que a dupla Jor-
ge e Mateus fez na noite 
de sábado (4/4) alcançou 
recorde de visualizações 
simultâneas - 3,1 milhões 
-, mas também gerou po-
lêmica nas redes sociais. 
É que circulam algumas 
imagens dos bastidores 
do show, que mostram 
aglomeração de pessoas. 

O “Live na Garagem” 
teve como objetivo arre-
cadar doações para ajudar 
quem precisa nesse perío-
do de crise provocada pela 
pandemia do coronavírus. 
No meio da apresentação, 
o cantor Jorge chegou a 
dizer que a transmissão 
ao vivo só contava com 
quem “era realmente 
essencial”. E brincou que 
no local tinha mais álcool 

em gel do que cerveja.
A assessoria da dupla ser-

taneja disse ao G1 que 18 
pessoas participaram do pro-
jeto, e que elas se revezaram 
durante a produção do show. 
Afirmou ainda que seguiu “to-
das as normas recomendadas 
pelo Ministério da Saúde”. 

Nas redes sociais, além 
das imagens de bastidores 
do show, algumas pessoas 
reclamaram do fato de que 
muita gente se reuniu em 
casa para acompanhar a 
transmissão. “Foi a live que 
não deu certo. Apesar da 
boa intenção dos sertanejos, 
o que houve foi aglomeração 
de gente por todo canto do 
país. Pequenas reuniões e 
até mesmo festas foram vis-
tas em stories e lives”, disse 
um internauta.

Uefa afirma que final 
da Liga dos Campeões 
deve ser jogada em agosto

A Uefa trabalha com di-
versas possibilidades 
para poder concluir o 

calendário da atual tempora-
da, no momento paralisada 
devido à pandemia do novo 
coronavírus. Segundo o pre-
sidente da entidade, Alek-
sander Ceferin, a intenção é 
terminar os torneios, incluin-
do a Liga dos Campeões, até 
3 de agosto, caso a covid-19 
tenha parado de se espalhar 
no continente europeu. 

Para isso, a Uefa pensa 
até em realizar mudanças 
no formato das quartas e 
semifinais da sua principal 
competições de clubes, que 
poderiam vir a ser em jogo 

único em campo neutro; ou 
mesmo em usar ter partidas 
nos mesmo dias dos campe-
onatos nacionais. 

“Podemos jogar com o sis-
tema atual ou fazer uma par-
tida com sorteio para jogar 
em casa, fora ou campo neu-
tro. Mas agora é só teoria. Em 
3 de agosto deve se estar en-
cerrada a Liga dos Campeões, 
é uma situação extraordiná-
ria. Podemos jogar nas mes-
mas datas dos campeonatos 
locais, na mesma hora, deve-
remos ser flexíveis”, declarou 
o dirigente esloveno. 

Ceferin, no entanto, afir-
mou que as partidas só serão 
realizadas caso não haja ris-

co nenhum para a saúde dos 
atletas, a prioridade da Uefa 
neste momento. Assim, seria 
necessária liberação comple-
ta do departamento médico 
dos clubes e sob a responsa-
bilidade dos governos nacio-
nais de cada país. 

“Se for seguro e não terá 
perigo, não vejo problema 
para o futebol voltar. O espor-
te traz energia, necessitamos 
do esporte. As pessoas estão 
nervosas e ansiosas. O futebol 
é uma indústria séria e que se 
importa com as pessoas. As 
grandes estrelas do momento 
são os médicos e enfermei-
ras. Se as autoridades nos 
permitirem, podemos fazer. 

Dependemos dos governos 
nacionais. De todas as formas 
é melhor com portões fecha-
dos e com televisão, o futebol 
é o que as pessoas querem”, 
sentenciou Ceferin. 

Além da paralisação da 
Liga dos Campeões, a Uefa 
também alterou a data do 
seu principal torneio de 
seleções, a Eurocopa, que 
será disputado em 2021 e 
não mais em 2020. No con-
tinente europeu, Itália e 
Espanha são os países mais 
afetados pela covid-19. Ou-
tros, como França, Alema-
nha e Reino Unido, também 
estão sendo seriamente 
atingidos pela pandemia.
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