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Educação de Goiânia lança app para 
estudantes sobre isolamento social
A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria lançou ontem o Chatbot SME. A ferramenta digital interativa 
visa orientar alunos, pais e responsáveis a manter rotina de estudos durante o período de isolamento social. p2
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Ministra da Agricultura diz que abas-
tecimento de alimentos está normal
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou em transmissão 
ao vivo, que o abastecimento de alimentos está normal. p3
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Educação de Goiânia lança app para 
estudantes sobre isolamento social

A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal de 

Educação e Esporte (SME), 
lança nesta segunda-feira 
(13/4) o Chatbot SME. A 
ferramenta digital interativa 
visa orientar alunos, pais e 
responsáveis a manter rotina 
de estudos durante o perío-
do de isolamento social. 

O aplicativo é destina-
do a pais e responsáveis de 
educandos matriculados na 
Rede Municipal de Ensino e 
disponibilizado gratuitamen-
te por meio de WhatsApp e 
antecede o lançamento do 

projeto Conexão Escola.
O Chatbot SME é uma 

ferramenta digital elabo-
rada a partir de algoritmos 
complexos de Inteligência 
artificial ou aprendizagem 
automática. São perguntas e 
respostas que podem ser fei-
tas de forma rápida e prática 
por meio de questionários 
previamente programados. 
A ferramenta simula um ser 
humano na conversação 
com as pessoas e nas trocas 
de mensagens. Trata-se de 
solução de atendimento por 
assistente virtual que intera-
ge com o aluno 24 horas por 

dia, de forma efetiva. 
O objetivo é interagir vir-

tualmente para comunicar 
e responder aos anseios so-
bre determinados assuntos. 
Inicialmente, serão disponi-
bilizadas orientações sobre 
como proceder neste perío-
do de isolamento social em 
relação às rotinas de estudo 
online. A proposta é dispo-
nibilizar orientações e suges-
tões de portais (sites), além 
de materiais alternativos 
para manter a rotina de estu-
do dos educandos em casa. O 
conteúdo contempla todas as 
modalidades de ensino. 

O menu apresentado 
pelo Chatbot inclui expli-
cações sobre a própria fer-
ramenta, orientações de 
acompanhamento a alunos 
com necessidades especiais 
e conteúdo pedagógico, 
como livros e sugestões de 
experimentos científicos.  
O aplicativo permite com-
partilhar, então, mensagens 
de texto, mensagens multi-
mídia, fotos e vídeos. Nes-
se sentido, o Chatbot SME 
Goiânia será disponibilizado 
para uso em WhatsApp. 

 
Conexão Escola

Conforme anunciado na 
última semana, a SME lança, 
nos próximos dias, o Projeto 
Conexão Escola. Seguindo a 
premissa da Educação Públi-
ca de qualidade para todos, 
a iniciativa traz um portal 
alimentado com atividades 
pedagógicas complemen-
tares para todas as moda-
lidades alimentado diaria-
mente. Democraticamente, 
o conteúdo será adaptado 
à linguagem televisiva para 
reprodução em canais aber-
tos parceiros, de modo a até 
atender os alunos sem aces-
so à internet.
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Goiânia 
abre 2ª fase 
da campanha 
de vacinação 
contra 
gripe hoje

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Goiânia vai an-
tecipar para esta terça-feira 
(14/4) a segunda etapa da 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra Influenza. A 
medida, segundo a pasta, se 
deve ao sucesso da primeira 
fase que já protegeu mais 
de 181.504 pessoas. 

A meta de idosos foi 
superada em mais de 
100%. Até o momento 
135.082 pessoas com 60 
anos ou mais foram vaci-
nadas, quase 7.500 a mais 
que a meta inicial que era 
127.724. O número a mais 
é resultado da grande pro-
cura de pessoas que mo-
ram em outros municípios 
pela vacina em Goiânia. 

Ao todo, 39.314 pro-
fissionais de saúde, que 
também fazem parte do 
grupo prioritário da pri-
meira fase da campanha, 
também já se vacinaram. 
Um total de 7.112 pessoas 
de outros grupos também 
foram imunizadas.

 
Segunda fase 
da Campanha
A segunda fase da 

campanha, composta ini-
cialmente por 126.111 
pessoas, sofreu algumas 
alterações de grupos. Ca-
minhoneiros, motoristas 
de transporte coletivo e 
portuários foram incluídos 
pelo Ministério da Saúde. 
Já os professores foram 
transferidos para a terceira 
fase. O grupo das mulhe-
res grávidas foi antecipado 
pelo governo do Estado. 

Com as alterações, po-
dem se vacinar a partir 
desta terça-feira os se-
guintes grupos: Gestantes; 
Portadores de doenças 
crônicas não transmissíveis 
e outras condições clíni-
cas especiais; Profissionais 
das forças de segurança e 
salvamento; Adolescentes 
e jovens de 12 a 21 anos 
sob medidas socioeducati-
vas; População privada de 
liberdade; Funcionários do 
sistema prisional; Caminho-
neiros, motoristas de trans-
porte coletivo e portuários

Mortes por covid-19 
em Goiás chegam a 15

Motociclista morre após colidir contra 
um poste em Aparecida de Goiânia

Novo boletim divulgado na 
tarde desta segunda-feira (13/4) 
pelo Ministério da Saúde mostra 
que Goiás conta com 233 casos 
confirmados do novo corona-
vírus. O Estado tem 15 mortes 

confirmadas por covid-19. 
No Brasil, o número total 

de casos confirmados chega 
a 23.430. Os óbitos somam 
1.328. Foram 105 mortes no 
País nas últimas 24 horas.

Um homem de 27 
anos morreu no domin-
go (12/4), na BR-153, em 
Aparecida de Goiânia, 
após colidir a motocicleta 
que ele conduzia com um 
poste de energia elétrica.

Segundo levantamen-
tos preliminares da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
o jovem seguia no sentido 
Goiânia/Aparecida quando 
perdeu o controle da dire-
ção e ocorreu a colisão. 

Com o impacto, o rapaz 

foi lançado a cerca de 30 metros 
do poste e a motocicleta foi pa-
rar a 80 metros de distância do 
rapaz. A vítima não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 

De acordo com motoristas 
que passaram pela região e 

conversaram com os policiais 
rodoviários, a vítima dirigia 
de forma perigosa e com ve-
locidade incompatível. Em 
consulta aos sistemas da po-
lícia, os agentes constataram 
que o rapaz era inabilitado.
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Ministra da Agricultura diz que 
abastecimento de alimentos está normal
A ministra da Agricul-

tura, Tereza Cristina, 
afirmou nesta segun-

da-feira (13/4), em transmis-
são ao vivo realizada pela 
Bandnews, que o abaste-
cimento de alimentos está 
normal e nenhum produto 
agrícola corre risco de não 
chegar aos supermercados.

Segundo ela, o movi-
mento de estocagem, com 
o receio da população sobre 
alguma possível falta de ali-
mentos, chegou a preocu-
par no primeiro momento, 
mas os problemas pontuais 
já foram sanados. O mi-
nistério também monitora 
com atenção a cadeia de al-
guns produtos que tiveram 
aumento nos preços, como 
leite e ovos, disse.

Na transmissão, Tereza 
Cristina comentou, ainda, que 
a maior preocupação é em re-
lação à logística, considerando 
a possibilidade de uma safra 

recorde de grãos no País.
“Queremos garantir o esco-

amento da produção para pro-
cessamento, além da chegada 

dos insumos para não preju-
dicar o planejamento agrícola 

da safrinha de inverno”, disse 
a ministra. Ela afirmou, porém, 

que não há registro de qual-
quer interrupção logística.
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Governo de Goiás institui Plano de Contingenciamento de Gastos
O governador Ronaldo 

Caiado assinou novo de-
creto, publicado na noite 
desta segunda-feira (13/4) 
no Suplemento do Diário 
Oficial, instituindo o Pla-
no de Contingenciamento 
de Gastos para o Enfren-
tamento da Pandemia de 
Covid-19 no âmbito da 
administração direta e in-
direta do Poder Executivo. 
Segundo o governo do Esta-
do, o objetivo é promover a 
redução dos custos da má-
quina pública mitigando o 

impacto do novo coronaví-
rus nas finanças do Estado. 

O decreto proíbe a cele-
bração de novos contratos 
da administração pública 
direta, autárquica ou funda-
cional com terceiros, exceto 
aqueles relacionados ao en-
frentamento da emergência 
em saúde pública decorren-
te da Covid-19 e aos que se 
deem pela adesão a atas ou 
sistemas de registro de pre-
ços já promovidos Secretaria 
de Administração e que sig-
nificam menores custos para 

a administração pública. O 
Plano de Contingência ainda 
inibe a contratação de novos 
terceirizados considerando 
como base o quantitativo 
existente em cada órgão no 
dia 31 de março de 2020. 
No caso de terceirizados, so-
mente a Secretaria de Saúde 
está fora da proibição.

Compra de passagens 
aéreas estão suspensas e a 
concessão de diárias só pode 
ser realizada em decorrência 
dos serviços essenciais que 
estão funcionando presen-

cialmente no caso das Secre-
tarias de Saúde e de Segu-
rança Pública. A celebração 
de novos contratos de loca-
ção de imóveis está proibida, 
a menos que o imóvel seja 
necessário ao enfrentamen-
to da Covid-19. 

Obras sem contrato já for-
malizado e ainda reformas e 
novos projetos que repre-
sentem aumento de despe-
sas não podem ser inicia-
dos. Segundo o governo de 
Goiás,  vale a exceção para 
as Secretarias de Saúde e da 

Segurança Pública e para os 
casos em que as obras são 
emergenciais e a não realiza-
ção do serviço implique em 
risco aos cidadãos.

O Governo de Goiás tam-
bém determinou a adoção 
de providências para reduzir 
gastos que variam de 30% a 
50% com base nas despesas 
liquidadas no mesmo pe-
ríodo de 2019. A medida é 
válida para todas as pastas, 
exceto para as secretarias de 
Saúde e de Segurança Públi-
ca.  A redução deve ocorrer 

com material de almoxarifa-
do (50%); energia elétrica, 
água, gás (30%); despesas 
de custeio, inclusive aquelas 
relacionadas à prestação de 
serviços essenciais (30%). 

O documento deter-
mina ainda a adoção de 
providências para cumprir 
limites de gastos por cate-
goria, comparados com os 
gastos liquidados no mes-
mo período de 2019, como 
por exemplo, combustíveis 
(50%) e aquisição de mate-
riais de consumo (50%).
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Novo coronavírus leva 
Equador a colapso sanitário
No Equador, o aumento 

do número de infec-
tados e mortos pelo 

novo coronavírus levou o sis-
tema de saúde e o serviço fu-
nerário ao colapso. Uma força 
tarefa criada pelo governo do 
país há 3 semanas já recolheu 
mais de 700 corpos em casas e 
nas ruas da cidade de Guaya-
quil, epicentro da pandemia 
no país. O presidente do Equa-
dor, Lenín Moreno, anunciou 
medidas para superar a crise.

“Recolhemos, com a força-
-tarefa em residências, mais 
700 pessoas falecidas”, afirmou 
neste domingo (12) o chefe da 
força-tarefa que inclui policiais e 
militares, Jorge Wated.

O governo equatoriano 
assumiu também a tarefa de 
enterrar os corpos, já que as 
funerárias não estavam con-
seguindo atender a grande 
demanda. Wated afirmou 
que 600 mortos, todos identi-
ficados, já foram sepultados.  

O Equador registrou o pri-
meiro caso de covid -19 no dia 
29 de fevereiro. Desde o dia 21 
de março, o país vive toque de 

recolher. Atualmente, as pesso-
as podem sair às ruas apenas 
entre 5h da manhã e 14h 

O país, que tem 17 milhões 
de habitantes, registra até o 
momento cerca de 7.500 casos 
confirmados de covid-19, 500 
pessoas recuperadas e com alta 
médica e 333 falecidos com a 
confirmação da doença. No en-
tanto, há ainda outros 338 casos 
de pessoas consideradas “faleci-

das provavelmente de covid-19”.
A prefeita de 

Guayaquil,Cynthia Viteri, 
em uma entrevista à TV CNN 
afirmou que não são cerca 
de 300 os mortos por coro-
navírus no país, e sim 600.

“Não se consegue fazer 
os testes antes, (os doentes) 
morrem sem fazer os testes, 
e não há espaço para fazer as 
autópsias e os reconhecimen-

tos dos corpos. Então, simples-
mente colocam nos atestados 
de óbito que essas pessoas 
morreram por alguma doença 
respiratória”, afirma Viteri.

A cidade de Guayaquil é 
a mais fortemente atingida, 
com cerca de 70% de todos os 
casos de contaminação (cerca 
de 4 mil) e mortes do país.

 
Famílias

Em comunicado oficial di-
vulgado no último sábado (11), 
a Força Tarefa Conjunta para a 
Emergência Sanitária Covid-19 
divulgou um documento que 
visa ajudar as famílias a encon-
trar os corpos de seus parentes. 
As pessoas podem procurar 
pelos nomes de seus entes em 
uma página na internet. O do-
cumento diz ainda que “se os 
dados da pessoa não constam 
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nesse registro, isso se deve ao 
fato de o falecido repousar em 
um necrotério aguardando ser 
sepultado nos próximos dias”.

Em Guayaquil, veículos de 
comunicação mostram a bata-
lha de dezenas, talvez centenas, 
de equatorianos que buscam há 
dias localizar os corpos de seus 
parentes para poder enterrá-los.

As pessoas que faleceram 
no sistema público de saúde, 
de acordo com o anúncio, são 
levadas ao cemitério Parque de 
La Paz La Aurora, e as pessoas fa-
lecidas em casa ou em hospitais 
particulares são levadas ao ce-
mitério Campo Eterno Pacuales.

No comunicado da força 
tarefa, o governo reconhece 
que houve 1.878 mortes nos 
últimos dias, sendo 631 em 
hospitais, 771 em residências 
e ainda 476 casos de emissões 
de atestados de óbitos para 
enterros particulares.

O próprio presidente, Lenín 
Moreno, reconhece que há sub-
notificação, tanto de casos con-
firmados como de mortes pelo 
coronavírus, uma vez que o país 
não tem a capacidade de testar 
amplamente a população.

O aumento rápido no nú-
mero de infectados acabou por 
colapsar a rede de assistência 
médica do país, fazendo com 
que pessoas com outras do-
enças acabassem por falecer 
por não receber atendimento 
adequado nos hospitais.

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 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588

SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 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

Veículos
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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 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588

SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
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 
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

-------------------------------
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, 
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, 
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

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, 
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. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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

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 ). 

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 
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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Reprodução

Cantor e compositor 
Moraes Moreira 
morre aos 72 anos

O cantor e compositor 
baiano Moraes Moreira 
morreu na manhã desta se-
gunda-feira (13/4), aos 72 
anos, no Rio de Janeiro. A 
morte foi confirmada pela 
assessoria de imprensa do 
artista. A causa da morte 
ainda não foi divulgada. 

Moraes Moreira foi 

um dos integrantes do gru-
po Novos Baianos, movi-
mento musical formado 
por Pepeu Gomes, Paulinho 
Boca de Cantor, Baby do 
Brasil (que na época usava 
o sobrenome Consuelo), e 
Luiz Galvão. O conterrâneo 
Gilberto Gil prestou home-
nagem pelo Twitter.

Prefeitura de Aparecida 
promove concerto musical 
para famílias em isolamento

A prefeitura de Apare-
cida de Goiânia pro-
move, na tarde desta 

segunda-feira (13/4), um 
concerto musical aos mo-
radores do Condomínio Re-
sidencial Buriti Sereno que 
estão em isolamento social. 
A Banda Sinfônica municipal 
vai realizar a apresentação. 

Cerca de 830 famílias 
devem assistir ao concerto 
pelas janelas de seus apar-
tamentos. “Estamos vivendo 
tempos difíceis que requer 
isolamento social e as pesso-

as ficam entediadas em suas 
casas cumprindo a quaren-
tena. Essa é uma forma dos 
moradores passarem o tem-
po tendo acesso à cultura e 
música de qualidade”, desta-
cou o prefeito de Aparecida, 
Gustavo Mendanha.

Segundo o diretor do 
Núcleo de Música, maes-
tro Francinaldo Rodrigues, 
a Banda Sinfônica reduziu 
os músicos para manter o 
distanciamento e todos os 
cuidados necessários. “A 
Banda é composta, por 60 

integrantes no total, mas 
seguindo à risca a reco-
mendação das autoridades 
para evitar aglomerações, 
apenas 14 músicos farão a 
apresentação nesta segun-
da-feira”, pontuou.

Com duração de cerca de 
40 minutos, a apresentação 
contará com instrumen-
tos de sopro e percussão, 
além de um eletrônico, e o 
repertório será de músicas 
populares brasileiras. “Eu 
acho essa iniciativa muito 
importante neste momen-

to, pois a música consegue 
desviar a atenção dos pro-
blemas, das notícias ruins, 
ela causa um certo efeito 
nas pessoas, de relaxamen-
to”, explicou o maestro.

 
Serviço
Assunto: Concerto musi-

cal para centenas de famílias 
em isolamento, Data: 13 de 
abril de 2020 (Hoje), Horário: 
17h30, Local: Condomínio 
Residencial Buriti Sereno - Av. 
das Nações - St. Pontal Sul, 
Aparecida de Goiânia – GO.

Sergio Willian


