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

Goiânia, Quinta-feira, 9 de Abril de 2020 - Ano 15  nº 2394 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Caiado estuda protocolos de 
saída gradual da quarentena

“Determinei ao Comitê Extraordinário, formado por vários 
secretários, a discussão de uma pauta para verificar os setores 
que estão subordinados a eles, para irem formatando um pro-

tocolo de como poderemos fazer essa abertura, de acordo 

com o nível de risco. O protocolo de cada um vai passar pelo 
comitê que fará as observações para verificarmos a saída 

gradual a partir do dia 19”, informou durante live para os veí-
culos de comunicação da Agência Brasil Central (ABC). p3

Campanha 
de vacinação 

contra a 
febre aftosa 

é antecipada p2

Líderes pedem 
força-tarefa
global p3

Goiás registra 
7ª mortes por 
covid-19 p2

Saúde de Goiânia amplia proteção a pro-
fissionais que atuam durante pandemia
Os equipamentos complementam outros já usados pelos servidores. 
Os novos EPIs seguem para as unidades de urgência. p2

Venom encara 
grande vilão 

da Marvel p8
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Campanha de vacinação contra a 
febre aftosa é antecipada em Goiás
Após pedidos de pro-

dutores rurais goia-
nos, o governo do 

Estado anunciou que a pri-
meira etapa da Campanha 
de Vacinação contra a Febre 
Aftosa terá início antecipado 
para o dia 20 de abril e segue 
até 31 de maio. A previsão 
inicial era que a campanha 
fosse iniciada em maio. Na 
etapa de abril/maio, devem 
ser vacinados todos os ani-
mais bovinos e bubalinos, de 
todas as idades, rebanho es-
timado pela Agrodefesa em 
22 milhões de cabeças.

A autorização foi dada 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), após solicitação do 
Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) e Agência 
Goiana de Defesa Agropecuá-
ria (Agrodefesa), e da Federa-
ção da Agricultura e Pecuária 
de Goiás (Faeg).

O objetivo é aproveitar a 
atual situação de isolamen-
to social, quando a maioria 
dos produtores rurais está 
em suas propriedades, para 
permitir que eles possam já 
iniciar a vacinação de seus 
rebanhos. A imunização é 
fundamental para garantir a 
sanidade do rebanho e man-
ter a comercialização da carne 
goiana para o Brasil e para os 
mercados externos. 

A expectativa é que a ante-
cipação não trará prejuízos sa-
nitários em relação às medidas 
de quarentena, pois as reven-

das de vacina estão funcionan-
do por serem consideradas ati-
vidades essenciais, segundo o 
Decreto Estadual 9.633/2020. 
Os estabelecimentos ainda 
têm adotado sistema de traba-
lho por meio de delivery, que 
pode ser ampliado durante a 
etapa de vacinação.

 
Raiva
Durante o período de va-

cinação dos animais contra a 
aftosa, os produtores terão de 
imunizar bovinos, bubalinos, 
caprinos, ovinos e equídeos 
também contra a raiva em 
121 municípios considerados 
de alto risco para a doença 
no Estado de Goiás, conforme 
definido na Instrução Nor-
mativa nº 2/2017. A lista dos 
municípios está disponível no 
site da Agrodefesa. A vacina-
ção contra raiva é obrigatória 

nesses municípios, tanto pela 
importância de manter a sani-
dade dos animais quanto pelo 
risco de transmissão aos hu-
manos, já que se trata de uma 
enfermidade letal.

 
Declaração
Além de vacinar os reba-

nhos contra aftosa e raiva, os 
pecuaristas precisam fazer a 
declaração de rebanho e va-
cinação. A orientação do Go-
verno de Goiás é que isso seja 
feito preferencialmente por 
meio eletrônico (sistemas in-
formatizados). Os produtores 
podem fazer a declaração pelo 
Sistema de Defesa Agropecuá-
ria de Goiás (Sidago). 

Quem ainda não possui lo-
gin e senha para acessar o sis-
tema pode fazê-lo acessando o 
site www.agrodefesa.go.gov.br 
e clicar no link do Sidago onde 

há um passo a passo para uso 
do sistema. Outras informa-
ções sobre este processo po-
dem ser obtidas por meio de 
agendamento – neste momen-
to por causa da Covid-19 – nos 
escritórios Locais e Regionais 
da Agrodefesa.

Para fazer a declaração de 
vacinação é necessário que 
os produtores que ainda não 
adotaram esta providência, fa-
çam a informação obrigatória 
das coordenadas geográficas 
da propriedade. Até porque o 
pecuarista só vai poder fazer 
a declaração de vacinação e 
também de todo o rebanho 
após informar as coordenadas 
geográficas das propriedades. 
Elas devem ser obtidas no 
ponto de localização da sede 
da propriedade, no formato 
Latitude e Longitude (graus, 
minutos e segundos).

Esta informação pode ser 
obtida in loco na proprieda-
de, por meio de aplicativos 
de celular e aparelho de GPS, 
ou mesmo de programas/sof-
twares como o Google Earth 
e o Google Maps, diretamen-
te pela Internet. Esta é uma 
das exigências previstas no 
Plano Estratégico do Progra-
ma Nacional de Prevenção e 
Erradicação da Febre Aftosa 
(PNEFA), para retirada da va-
cinação obrigatória em 2021. 
Os criadores que deixarem 
de vacinar o rebanho contra 
aftosa e raiva ficam sujeitos a 
multas de R$ 7,00 por cabeça 
não vacinada. Aqueles que 
vacinarem, mas não fizerem 
a declaração da vacinação e 
também do rebanho, serão 
penalizados com multas de 
R$ 300,00 por propriedade 
não declarada.
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Goiás 
registra 7 
mortes por 
covid-19

Subiu para 159 o nú-
mero de casos confir-
mados de covid-19 em 
Goiás, segundo boletim 
da Secretaria de Esta-
do da Saúde de Goiás 
(SES-GO) divulgado na 
tarde desta quarta-
-feira (8/4). Foram sete 
mortes pela doença no 
Estado, sendo (1) em 
Goiandira, (4) em Goi-
ânia, (1) em Luziânia e 
(1) em Pires do Rio.. Há 
ainda 3.121 casos sus-
peitos em investigação. 
Outros 1.340 já foram 
descartados.

Os casos confirma-
dos foram registra-
dos nos municípios de 
Águas Lindas de Goiás 
(1), Anápolis (12), Apa-
recida de Goiânia (1), 
Bela Vista de Goiás (1), 
Bom Jesus de Goiás (1), 
Campestre (1), Catalão 
(1), Cidade Ocidental 
(2), Goiandira (1), Goia-
nésia (7), Goiânia (85), 
Goiatuba (1), Guapó 
(1), Itumbiara (3), Jataí 
(4), Luziânia (6), Mon-
tividiu (1), Nova Glória 
(1), Nova Veneza (1), 
Paranaiguara (1), Pires 
do Rio (1), Rio Verde 
(9), São Luís dos Mon-
tes Belos (2), Senador 
Canedo (1), Silvânia (1), 
Trindade (2), Valparaíso 
de Goiás (6) e Vianópo-
lis (1). Há quatro (4) 
casos que aguardam 
atualização da ficha 
para definir a cidade de 
residência.

Há 6 óbitos suspeitos 
em investigação, sendo 
(1) em Araçu, (1) em 
Bonfinópolis, (1) Edeali-
na, (1) em Hidrolândia, 
(1) em Itapaci e (1) em 
São Francisco de Goiás.

Já foram descarta-
dos 16 óbitos, sendo 
(1) em Águas Lindas de 
Goiás, (1) em Bela Vista 
de Goiás, (1) em Caldas 
Novas, (6) em Goiânia, 
(1) em Inhumas, (1) em 
Iporá, (1) em Luziânia, 
(1) em Mineiros, (1) em 
São Luís dos Montes 
Belos, (1) em Senador 
Canedo e (1) em Valpa-
raíso de Goiás.

Setor Oeste é o bairro com mais 
casos de covid-19 em Goiânia

Saúde de Goiânia amplia proteção a 
profissionais que atuam durante pandemia

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Goiânia e a Uni-
versidade Federal de Goiás 
(UFG) disponibilizaram, nesta 
quarta-feira (8/4), dados sobre 
a quantidade de pessoas infec-
tadas pela covid-19 nos bairros 
da capital. Segundo a pesquisa, 
o Setor Oeste registra a maior 
concentração de casos do 
novo coronavírus em Goiânia. 

Os dados disponibilizados 
em plataforma on-line são exi-
bidos em um mapa. Cada setor 
recebe uma cor - ou não - de 
acordo com o número de casos 

registrados. A cor mais clara, 
para locais com 1 ou 2 casos; 
a cor mediana, 3 a 7 casos; cor 
mais escura, acima de 8 confir-
mações da covid-19; sem cor, 
nenhum caso registrado.

No mapa, os únicos bair-
ros com a cor mais escura 
são o Setor Oeste (14 casos 
confirmados segundo a UFG) 
e Bueno (8). Jardim Goiás, Se-
tor Marista, Setor Aeroporto, 
Jardins Valência e Setor Jaó 
apresentam coloração me-
diana (3 a 7 casos confirma-
dos em cada um desses).

Como forma de reforçar 
a proteção dos profissio-
nais de saúde do municí-
pio de Goiânia que atuam 
contra o coronavírus, a 
prefeitura adquiriu 10 mil 
protetores faciais. Os equi-
pamentos complementam 
outros já usados pelos ser-
vidores como máscaras, 
óculos e luvas. Os novos 
EPIs seguem para as unida-
des de urgência e para as 81 
unidades da atenção básica. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde também está atu-
ando na proteção dos servi-

dores administrativos que tra-
balham nas unidades de saúde. 
Barreiras de proteção em vidro 
temperado estão sendo insta-
ladas nas recepções para evitar 
contato direto com pacientes, 
o que ajuda a prevenir conta-
minação, já que tanto pacien-
tes como recepcionistas ficam 
mais distantes das gotículas de 
aerossóis emitidos de ambos 
os lados. Inicialmente são 27 
divisórias de atendimento em 
10 unidades de urgência e em 
seguida a instalação será feita 
em outras 16 unidades.

“Mais do que nunca nós 

temos que criar meios para 
proteção dos servidores. A 
gestão da SMS sempre seguiu 
as orientações do Ministério 
da Saúde para essa situação 
e sabe da importância de via-
bilizar mais segurança e me-
lhores condições de trabalho 
para esses profissionais que 
estão na linha de frente no 
combate ao coronavirus. To-
dos os equipamentos de pro-
teção individual estão sendo 
garantidos aos profissionais”, 
explica Silvio Queiroz, supe-
rintendente de gestão de re-
des de atenção à saúde.
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Caiado estuda protocolos de 
saída gradual da quarentena
O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, disse 
nesta quarta-feira (8/4) 

que já prepara a saída da qua-
rentena, em função da pande-
mia da Covid-19, a partir do dia 
19 de abril. “Determinei ao Co-
mitê Extraordinário, formado 
por vários secretários, a discus-
são de uma pauta para verificar 
os setores que estão subordi-
nados a eles, para irem forma-
tando um protocolo de como 
poderemos fazer essa abertura, 
de acordo com o nível de risco. 
O protocolo de cada um vai 
passar pelo comitê que fará as 
observações para verificarmos 
a saída gradual a partir do dia 
19”, informou durante live para 
os veículos de comunicação da 
Agência Brasil Central (ABC).

Caiado fez um balanço dos 
casos de pessoas infectadas com 

Reprodução

Mais de 160 líderes mundiais pedem força-tarefa global contra covid-19
Um grupo formado por 

165 personalidades de pro-
jeção internacional, incluindo 
92 ex-presidentes e ex-pri-
meiros-ministros, se junta-
ram para exigir a criação de 
uma força-tarefa executiva 
do G20 (o grupo das 20 maio-
res economias do mundo) e 
uma conferência global ime-
diata para coordenar um es-
forço bilionário de combate 
ao novo coronavírus.

Na carta aberta, o grupo 
fala em acelerar a busca por 
uma vacina e tratamentos, 
além de reativar a economia 
global, e solicita compromis-
so com um financiamento 

“muito além da capacidade 
atual das instituições inter-
nacionais existentes”.

“A emergência econômi-
ca não será resolvida até que 
a emergência de saúde seja 
resolvida: a emergência de 
saúde não terminará simples-
mente exterminando a doen-
ça em apenas um país, mas 
garantindo a recuperação do 
covid-19 em todos os países”, 
afirma o comunicado.

A carta é assinada por no-
mes como os ex-primeiros-mi-
nistros britânicos Tony Blair e 
Gordon Brown, Ehud Barak, de 
Israel; o ex-primeiro-ministro 
espanhol José Luís Zapatero, 

o ex-primeiro-ministro de Por-
tugal José Manuel Barroso, os 
ex-presidentes Fernando Hen-
rique Cardoso (Brasil), Felipe 
Calderón (México), Juan Ma-
nuel Santos (Colômbia), entre 
dezenas de outros. Também 
fazem parte da lista de signa-
tários o ex-secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-Moon, o ex-se-
cretário-geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), 
Pascal Lamy, além de ex-dire-
tores da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e acadêmicos.

 
Verba
O chamamento dos líde-

res é para um acordo, den-

tro dos próximos dias, que 
inclui a liberação de US$ 8 
bilhões para acelerar o es-
forço global de vacinas, cura 
e tratamento e mais US$ 35 
bilhões para apoiar sistemas 
de saúde, com a aquisição, 
de forma coordenada, de 
ventiladores a kits de teste 
e equipamentos de proteção 
para profissionais de saúde.

“Em vez de cada país, esta-
do ou província dentro dele, 
competir por uma parte da 
capacidade existente, com 
o risco de aumentar rapida-
mente os preços, também de-
vemos aumentar bastante a 
capacidade, apoiando a OMS 

na coordenação da produção 
e aquisição global de supri-
mentos médicos, como kits de 
teste, equipamentos de pro-
teção individual e tecnologia 
da informação para atender 
a demanda mundial. Também 
precisaremos armazenar e 
distribuir equipamentos es-
senciais”, diz a carta. O grupo 
adverte que sem apoio rápi-
do, pode haver 1,2 milhão de 
mortes por covid-19 na África 
e nos países mais pobres da 
Ásia, em meio ao perigo de 
provocar a segunda rodada da 
doença no resto do mundo.

O grupo também pede a 
injeção de US$ 150 bilhões 

em países em desenvolvi-
mento para que possam 
combater os efeitos da crise 
médica e econômica, impe-
dindo que uma segunda onda 
da doença retorne aos países 
à medida em que saiam da 
primeira onda. A carta tam-
bém fala em renunciar ao 
pagamento de juros da dívida 
para os países mais pobres, 
incluindo US$ 44 bilhões da 
África ainda este ano. Eles 
ainda propõem a emissão de 
US$ 500 a US$ 600 bilhões 
em recursos adicionais pelo 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) na forma de direitos de 
saque especiais. (Agência Brasil)

o novo coronavírus em Goiás, 
confirmando que até o momen-
to são 159 casos, com sete mor-
tes contabilizadas, e há mais seis 
que ainda não foram confirma-
das como positivos. Ele voltou 
a mostrar preocupação com as 
regiões de Goiânia e do Entorno 
do Distrito Federal, com 85 e 12 
casos respectivamente.

Caiado disse que a abertura 
da quarentena em Goiás será 
feita de forma ponderada e que 
ocorrerá com muita regra e den-
tro de um protocolo rígido. “As 
pessoas cumprindo o protocolo, 
com toda a assepsia exigida e o 
distanciamento também, não 
haverá problema”, assinalou.

Segundo Caiado, os feiran-
tes, que já foram liberados, 
estavam negligenciando em 
algumas regras, mas que houve 
uma reunião nesta quarta-feira, 
com o secretário da área, e eles 
se comprometeram a seguir 
regiamente as regras estabe-
lecidas pelo protocolo. “Com 
a abertura das feiras livres, a 
cadeia de produção de hortifru-
tigranjeiros volta a funcionar e 
é menos um problema econô-
mico e social que temos que 
enfrentar”, disse o governador.
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EUA têm quase 2 mil mortos 
por coronavírus em 24 horas
OS Estados Unidos 

r e g i s t r a r a m 
1.939 mortes 

pelo novo coronavírus em 24 
horas, segundo boletim da 
Universidade Johns Hopkins 
divulgado na noite de terça-
-feira, 7. Este número diário 
de óbitos é o mais elevado 
para um país em todo o pla-
neta desde o início da pan-
demia, e coloca os EUA com 
12.722 mortes no total, atrás 
apenas da Itália (17.127 mor-
tos) e da Espanha (13.798). 

Os EUA respondem ainda 
por mais de um quarto dos 
casos declarados oficialmente 
de covid-19 em todo o mun-
do: 396.223, sendo 29.609 
apenas no último dia, segun-
do números atualizados da 
Johns Hopkins. “Os Estados 
Unidos continuam fazendo 
mais testes do que qualquer 
outro país e acredito que isto 
contribui para que tenhamos 
mais casos registrados”, disse 
nesta terça-feira o presidente 
Donald Trump em sua coletiva 

diária sobre a crise, detalhan-
do que foram feitos 1,8 mi-
lhão de testes no país. 

“Sei muito bem que pa-
íses muito povoados têm 

mais casos do que nós, mas 
não declaram isto”, adicio-
nou. Desde meados da se-
mana passada, os Estados 
Unidos registram mais de 

mil mortes por dia por co-
vid-19, apesar de medidas 
de isolamento para conter 
a epidemia. O Estado de 
Nova York é o principal foco 

da epidemia nos EUA, com 
quase 5.500 mortes e 140 
mil casos, principalmente 
na cidade de Nova York, a 
capital econômica do país e 

que hoje está praticamente 
paralisada. As autoridades 
estimam que entre 100 mil 
e 240 mil pessoas poderão 
morrer de covid-19 nos Es-
tados Unidos, mesmo se 
observados os protocolos de 
distanciamento social. 

 
Desigualdade 
O coronavírus está infec-

tando e matando pessoas 
negras nos Estados Unidos a 
taxas desproporcionalmen-
te altas, segundo dados di-
vulgados por vários Estados 
e grandes cidades. Para os 
pesquisadores de saúde pú-
blica, a causa dessas mortes 
é a desigualdade no acesso à 
saúde e a cuidados médicos. 

As estatísticas são preli-
minares e muitos dados per-
manecem desconhecidos, 
porque muitas cidades e 
estados não estão registran-
do dados étnico-raciais nos 
números de casos confir-
mados e fatalidades. (Com 
agências internacionais).

Reprodução



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 
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 
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 
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
-------------------------------
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 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898

PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’

-------------------------------
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, OPORTU-
NI4007-2717.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. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
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 
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

APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
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 NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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

Veículos
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ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

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

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, 
casa de 3/4 ,1 suite, 
copa,carracão 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
-------------------------------
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 
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, 
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, 
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
-------------------------------
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

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

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 ( proporcio-
nal ao seu trabalho ). 

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Secult anuncia medidas 
emergenciais voltadas para 
a classe artística goiana

Em meio à pandemia 
do novo coronavírus, a 
Secretaria de Estado de 
Cultura (Secult) anunciou 
que vem adotando medi-
das emergenciais voltadas 
à classe artística. 

“A Secretaria está tra-
balhando continuamente 
para elaborar mais ações 
e alternativas e ajudar o 
segmento cultural goiano 
a passar por este momen-
to de pandemia. Conta-
mos com o total apoio 
do governador Ronaldo 
Caiado”, disse o secretá-
rio Adriano Baldy.

Em atenção às necessi-
dades financeiras de artis-
tas, foi pago, no último dia 
27 de março, o saldo rema-
nescente do Fundo de Arte 
e Cultura (FAC) de 2018, no 
valor de R$ 1,5 milhão.

Paralelamente, a pasta 
preparou um pacote de 
programações virtuais, por 
meio do Projeto Cultura 
em Casa, e tem levado 
diariamente cultura, arte e 
entretenimento aos goia-
nos. São apresentações 
artísticas de música, dan-
ça e teatro; visitas virtuais 
a museus; vídeocast com 
assuntos pertinentes ao 
setor cultural, além de ci-

nema, literatura e outros.
A programação do Proje-

to Cultura em Casa pode ser 
acompanhada diariamente 
pelo Instagram da Secretaria, 
“Secult Goiás”, ou pelo YouTu-
be, que leva o mesmo nome.

A terceira medida da Se-
cult Goiás foi possibilitar que 
os projetos culturais aprova-
dos no FAC, editais de 2018, 
sejam pagos. São R$ 25 mi-
lhões para projetos que se-
rão concretizados de forma 
virtual, o que permitirá que 
artistas e prestadores de ser-
viços possam receber pelo 
trabalho executado. 

Para esta ação, foi enviado 
um questionário a todos os 
proponentes, com indagações 
acerca do estágio dos proje-
tos, da autorização para rea-
lizá-lo on-line neste momento 
de pandemia de Covid-19, se 
ajudaria, e se as atividades do 
projeto seriam totalmente ou 
parcialmente on-line.

A Secult Goiás também 
solicitou, em atenção às de-
mandas do edital, informa-
ções sobre a necessidade de 
prorrogação dos projetos e 
por qual período. Assim, a 
equipe de acompanhamen-
to dos projetos do FAC po-
derá ajudar mais objetiva-
mente nas solicitações.

Venom encara 
grande vilão da Marvel 
em cartaz de filme

Mesmo não fa-
zendo parte do 
MCU, Venom 2 é 

um dos filmes mais aguar-
dados da Marvel para os 
próximos anos. O primeiro 
Venom foi uma verdadeira 
surpresa nas bilheterias, fa-
turando milhões de dólares 
para os cofres da Sony.

Vários detalhes importan-

tes sobre o longa já foram 
revelados, como a identida-
de do grande vilão e alguns 
novos personagens.

Na verdade, o vilão de Ve-
nom 2 foi revelado na cena 
pós-créditos do primeiro filme. 
Trata-se de Carnificina, conhe-
cido vilão das HQs e interpre-
tado por Woody Harrelson.

Enquanto Venom 2 não 

estreia, fãs estão criando vá-
rias imagens impressionan-
tes para o longa.

O novo vilão
O site Heroic Hollywood 

compartilhou uma imagem 
criada por BossLogic, co-
nhecido por suas monta-
gens impressionantes com 
os heróis da Marvel.

No pôster, as versões 
simbiontes de Venom e Car-
nificina aparecem em um 
ringue de luta, prontas para 
o confronto. Peter Parker é 
mostrado como o árbitro da 
briga, em um detalhe hilário.

Venom 2 terá Tom Hardy, 
Michelle Williams, Naomie 
Harris e Woody Harrelson 
em seu elenco.

Reprodução


