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PM desarticula organização 
que falsificava medicamentos
A Polícia Militar desarticulou um esquema de fabricação, venda e distribuição de medicamentos ilegais em Goiás. 
Segundo a investigação, os remédios para emagrecimento eram fabricados em Brazabrantes, sem autorização da Anvisa. p2

Confirmado 
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de coronavírus 
em Trindade p2

Juízes podem assumir prefeituras 
se eleições forem adiadas

Setor Bueno ultrapassa Setor Oeste 
em número de casos de covid-19

A possibilidade de adiar as eleições deste ano por causa da pandemia 
de covid-19 no País pode levar juízes ao comando das prefeituras. p3

Com 20 casos, o Setor Bueno ultrapassou o Setor Oeste (18) em 
número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em Goiânia. p2
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PM desarticula organização 
que falsificava medicamentos

A Polícia Militar desar-
ticulou, na segunda-
-feira (13/4), um 

esquema de fabricação, 
venda e distribuição de me-
dicamentos ilegais em Goiás. 
Segundo a investigação, os 
remédios para emagreci-
mento eram fabricados em 

Brazabrantes, sem autoriza-
ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

A ação foi realizada pelo 
Comando de Operações de 
Divisas (COD). Durante as di-
ligências, os policiais apreen-
deram veículos, milhares de 
cápsulas de medicamentos 

ilegais, instrumentos utiliza-
dos para fabricação, cader-
nos de contabilidade e cerca 
de R$ 27,7 mil, provenientes 
do comércio criminoso.

A polícia informou que 
o medicamento era rotu-
lado como fitoterápico, su-
postamente composto por 

raízes ou ervas medicinais. 
No entanto, a produção 
das cápsulas era feita com 
uso de inibidores de ape-
tite, como a sibutramina, 
cujo uso é condicionado à 
prescrição médica.

Ainda segundo a investi-
gação, as vendas eram rea-

lizadas por meio de grupos 
de aplicativos de mensa-
gens e sites de vendas, 
com entrega para todo 
Brasil. Os integrantes da 
quadrilha que foram deti-
dos vão responder pela fal-
sificação de medicamentos 
e associação criminosa.
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Covid-19: 
Brasil tem 
1,5 mil 
mortes 
e 25,2 mil 
casos 
confirmados

O número de mor-
tes decorrentes do 
novo coronavírus 
(covid-19) subiu para 
1.532 no país. A nova 
totalização foi divul-
gada pelo Ministério 
da Saúde. O resultado 
marca um aumento 
de 15% em relação a 
ontem (13/4), quan-
do foram registrados 
1.328 óbitos.

São Paulo concen-
tra o maior núme-
ro de mortes (695), 
com mais da metade 
do total contabiliza-
do na atualização. O 
estado é seguido por 
Rio de Janeiro (224), 
Pernambuco (115), 
Ceará (107) e Ama-
zonas (90).

Também foram 
registradas mortes 
no Paraná (36), Ma-
ranhão (32), Minas 
Gerais (27), Santa Ca-
tarina (26), Bahia (22), 
Pará (19), Rio Gran-
de do Norte (18), Rio 
Grande do Sul (18), 
Distrito Federal (17), 
Espírito Santo (17), 
Paraíba (16), Goiás 
(15), Piauí (8), Amapá 
(6), Sergipe (4), Mato 
Grosso do Sul (4), Ala-
goas (4), Mato Grosso 
(4), Acre (3), e Rorai-
ma (3) Rondônia (2). 
Tocantins é o único es-
tado onde ainda não 
houve morte.

Já o número de 
casos somou 25.262, 
o que representa um 
crescimento de 8% em 
relação a ontem (13), 
quando o balanço do 
Ministério da Saúde 
registrou 23.430. No 
comparativo com do-
mingo (12), quando 
foram identificados 
22.169 pessoas infec-
tadas, o aumento sig-
nificou 14%.

A taxa de letalida-
de do país está em 
6,1%, maior do que a 
registrada ontem (13), 
quando o índice foi de 
5,7%. (Agência Brasil)

Setor Bueno ultrapassa 
Setor Oeste em número de 
casos do novo coronavírus

Confirmado quarto caso de coronavírus em Trindade

Com 20 casos, o Setor 
Bueno ultrapassou o Setor 
Oeste (18) em número de 
pessoas contaminadas pelo 
novo coronavírus em Goiâ-
nia. Os dados foram divulga-
dos nesta terça-feira (14/4) 
pela Universidade Federal de 
Goiás, que lançou um siste-
ma de contagem e distribui-
ção dos infectados no Estado. 
Segundo a universidade, a 
covid-19 já está presente em 
todas as regiões da capital. 

Além dos bairros já cita-
dos, outros setores listados 
com casos foram Setor Jaó 

(8), Setor Marista (6), Jar-
dim Goiás (6), Jardins Va-
lência (6), Setor Aeroporto 
(5), Centro (4), Setor Leste 
Universitário (4), Negrão de 
Lima (3), Jardim América (3) 
e Alphaville Flamboyant. 

De acordo com a UFG, 55 
bairros da capital têm casos 
confirmados. “Aumento de 
casos nas regiões Norte e 
Noroeste, especialmente nos 
limites do município, o que in-
dica estabelecimento de con-
tágio comunitário”, diz texto 
em imagem publicada nas re-
des sociais da instituição.

A Prefeitura de Trin-
dade confirmou, nesta 
terça-feira (14/4), o quar-
to caso de coronavírus na 
cidade.  O paciente é um 
homem jovem, da região 
Leste do município, que 
está de quarentena com a 
companheira, que já tes-

tado positivo para covid-19. 
“O resultado foi libera-

do nesta manhã pelo Labo-
ratório Central do Estado 
de Goiás (Lacen). Profissio-
nais da Secretaria Munici-
pal de Saúde fazem moni-
toramento permanente e 
prestam toda assistência 

necessária aos pacientes”, 
informou a prefeitura. 

Com o objetivo de escla-
recer dúvidas da população, 
o Gabinete de Operação de 
Emergência e Saúde realiza, 
nesta quarta-feira (15/04), às 
18h, uma live sobre o avanço 
do coronavírus em Trindade.
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Caiado diz que em novo decreto o uso 
de máscaras será obrigatório em Goiás
O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, anun-
ciou que, a partir do 

dia 20 de abril, o uso de másca-
ra será obrigatório para quem 
sair às ruas no Estado. Em en-
trevista à Rádio Brasil Central 
FM, Caiado afirmou que deve 
flexibilizar as medidas de res-
trição para conter o avanço do 
coronavírus em Goiás. 

O decreto em vigência tem 
validade até o próximo domin-
go (19). A tendência é que, na 
nova determinação, mais seto-
res da economia possam voltar 
à ativa. Entretanto, o chefe de 
Estado diz que deve-se ir “de-
vagar” na flexibilização para 
não ter um aumento grande no 
número de pessoas infectadas. 

“As pessoas precisam en-
tender que terão de ter essa 
responsabilidade para não 
contaminar os outros e tam-
bém não ser (sic) contamina-
dos”, disse Caiado. “Colocar a 
máscara tem que ser um há-
bito neste momento que esta-
mos passando”, concluiu.

Reprodução

Juízes podem assumir prefeituras se eleições forem adiadas
A possibilidade de adiar as 

eleições deste ano por causa 
da pandemia de covid-19 no 
País pode levar juízes ao co-
mando das prefeituras do País. 
A disputa está marcada para 
outubro, mas a falta de pers-
pectiva de quando a crise se 
encerrará preocupa políticos e 
magistrados, que já discutem 
cenários para o caso de não 
ser possível a população ir às 
urnas neste ano. 

Entre as alternativas cogita-
das nos bastidores estão pos-
tergar as eleições até dezem-
bro, unificá-las com as disputas 
de 2022 ou realizá-las no início 
do ano que vem, mas sem 
prorrogar mandatos dos atuais 
prefeitos e vereadores, o que 
poderia gerar contestações de 
adversários políticos. 

Nestes dois últimos cená-
rios, a linha sucessória prevê 
que o juiz responsável pela 
comarca da cidade assuma a 
administração local provisoria-
mente em caso de ausências 
de prefeito, do vice e do pre-
sidente de Câmara Municipal. 

O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM/RJ), chegou a mencio-
nar a hipótese durante uma 
palestra, há duas semanas. 
Mas a manifestação foi vista 
por aliados apenas como ma-
neira de posicionar-se contra 
a ideia de prorrogar mandatos 
de prefeitos e vereadores. No 
meio jurídico, a possibilidade 
também é vista com ressalvas. 

Isso porque comarcas enfren-
tam déficit de magistrados e 
excesso de processos.”Não vis-
lumbro esse cenário”, afirmou 
a presidente da Associação dos 
Magistrados do Brasil, Renata 
Gil de Alcantara Videira. 

Propostas para alterar a 
data das eleições por causa 
do novo coronavírus já foram 
protocoladas no Congresso 
Nacional. A cúpula do Legisla-
tivo, porém, só pretende abrir 
algum debate a respeito em 
meados de maio ou junho. 

Cabe ao Legislativo alterar 
a Constituição. “Temos so-
mente duas opções. A melhor 
é que esteja tudo normal em 
outubro. A pior é termos que 
aprender a viver dentro da 
normalidade, descobrir como 
praticar os atos do calendário 

eleitoral nessas novas condi-
ções”, afirmou Henrique Ne-
ves, jurista e ex-ministro do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
contrário ao adiamento. 

Ainda que parlamentares 
promovam uma emenda cons-
titucional, ela deverá ser judi-
cializada porque a alteração 
ocorreria a menos de um ano 
até o domingo de votações. 
Portanto, é possível que o Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
seja instado a se manifestar. 
Enquanto isso, os atuais prefei-
tos fazem pressão. 

Preocupados em não se-
rem politicamente afetados na 
reta final dos mandatos, eles 
desejam postergar os pleitos 
- com a prorrogação de seus 
mandatos - e colocam como 
contrapartida a chance de 

destinar o dinheiro do fundo 
eleitoral deste ano para ações 
de contenção. Os R$ 2 bilhões 
previstos no Orçamento estão 
reservados para gastos de can-
didatos como viagens, cabos 
eleitorais e publicidade. 

“A suspensão, neste mo-
mento, me parece adequada. 
Para quando? Teremos que 
avaliar, mas me parece que em 
outubro não tem como. Sus-
pendendo, poderíamos usar 
o dinheiro do Fundo Eleitoral 
para combater a pandemia”, 
afirmou Glademir Aroldi, presi-
dente da Confederação Nacio-
nal dos Municípios, entidade 
que representa os prefeitos. 

Os políticos mergulhados 
nas conversas sobre a poster-
gação argumentam que eta-
pas importantes do calendário 

eleitoral concorrem com uma 
fase ainda aguda da doença, 
e ações de assistência social 
necessárias poderão ser in-
terpretadas como manobras 
eleitorais. Citam, como exem-
plo, as convenções partidárias, 
quando as candidaturas são 
oficializadas, previstas para ju-
lho e início de agosto. 

Além disso, prefeitos recla-
mam que encerrarão os man-
datos em um cenário de queda 
na arrecadação, por conta dos 
impactos da redução das ati-
vidades econômicas, e de ele-
vação de despesas, acarretada 
pelas medidas necessárias à 
contenção do vírus. 

“Prefeitos vão ter que to-
mar medidas, principalmen-
te nas médias e pequenas ci-
dades, onde a epidemia não 

está ainda com grau muito 
alto. Fecham comércios e 
existe uma pressão forte por 
causa disso. Estou com pena 
dos gestores municipais, 
tenho rezado por eles”, afir-
mou Aroldi. O ministro Luís 
Roberto Barroso, do STF, ma-
nifestou-se sobre o assunto 
no dia 3 de abril. 

Prestes a assumir o TSE, 
defendeu a manutenção do 
atual calendário, mas admitiu 
um adiamento no máximo até 
dezembro. A atual presidente 
da Corte, ministra Rosa Weber, 
também rejeita qualquer mu-
dança de data por enquanto, 
mas, por via das dúvidas, criou 
um grupo de trabalho forma-
do por técnicos da pasta para 
avaliar, semanalmente, os im-
pactos da crise no calendário 
eleitoral. A primeira reunião 
do colegiado está prevista para 
esta terça-feira, 14. 

A Comissão de Direito Elei-
toral da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) é contra unifi-
car as datas das eleições. Para o 
presidente do colegiado, Edu-
ardo Damian, o debate deveria 
ser restrito a estratégias para 
viabilizar as convenções parti-
dárias em ambientes virtuais e 
para oferecer mais segurança 
aos eleitores, como ampliando 
horários de votação. 

“Os prazos que hoje vigo-
ram podem, mesmo que pre-
cariamente, ser cumpridos por 
meio do trabalho remoto. Se, 
porventura, a situação da pan-
demia não se controlar daqui a 
um ou dois meses discutimos 
uma solução razoável”, disse.
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Obama oficializa apoio ao democrata Joe 
Biden e lança vídeo em tom de campanha
O ex-presidente Bara-

ck Obama formali-
zou apoio ao agora 

único pré-candidato do Par-
tido Democrata à Presidên-
cia dos Estados Unidos, Joe 
Biden. Em um vídeo gravado 
de casa, e postado no Twit-
ter, Obama diz que Biden é o 
melhor líder do país durante 
a crise de saúde e econômi-
ca provocada pela pandemia 
do novo coronavírus.

“Se há algo que aprende-
mos como país, em momen-
tos de grande crise, é que o 
espírito de cuidar um do outro 
não pode ser restrito a nossas 
casas, locais de trabalho, vi-
zinhanças ou casas de culto, 
mas deve se refletir também 
no governo nacional”, disse 
Obama. “O tipo de liderança 
guiada por conhecimento e 
experiência, honestidade e 
humildade, empatia e graça. 
Esse tipo de liderança não 
pertence apenas a legislado-
res e líderes estaduais, per-
tence à Casa Branca, e é por 
isso que tenho tanto orgulho 
em apoiar Joe Biden como 

presidente dos Estados Uni-
dos”, acrescentou Obama.

No discurso, Obama faz 
questão de frisar que “o ou-
tro lado republicano tem um 

enorme arsenal de guerra, 
uma rede de propaganda 
com pouca consideração 
pela verdade”, atacando 
diretamente o presidente 

Donald Trump. “Pela segun-
da vez na história do nosso 
país, temos o desafio de re-
construir nossa economia”, 
acrescentou Obama.

“Agora precisamos que 
americanos de boa vonta-
de se unam em um gran-
de despertar contra uma 
política que, muitas vezes, 

tem sido caracterizada por 
corrupção, descuido, ne-
gação, desinformação, ig-
norância e pura maldade”, 
atacou o ex-presidente.

Reprodução



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

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

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

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
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. 
800,00 F:3213-4848 
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’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(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, 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 
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

Veículos
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-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disR$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
solteira, PVC, bom acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem 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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
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, 
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 
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
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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Sorriso Maroto 
anuncia que fará 
live ‘para quem 
ama as antigas’

O grupo de pagode 
Sorriso Maroto anunciou 
no domingo, 12, que irá 
realizar uma “live” no dia 
25 de abril, um sábado. 
A apresentação do grupo 
será transmitida no canal 
deles no YouTube, e ocor-
rerá às 15h. “É live que 
vocês querem, né? En-
tão, anota aí: 25 de abril, 
às 15h, esperamos vocês 
no Youtube! Só pra quem 
ama as antigas, hein!”, dis-
se o grupo no Twitter.

O anúncio ocorre em 
meio a uma série de “lives” 
que vêm sendo realizadas 

por cantores brasileiros, em 
especial de sertanejo e pago-
de. Marília Mendonça, Péri-
cles, Jorge e Mateus e Bruno 
e Marrone são alguns dos 
nomes que aderiram às apre-
sentações ao vivo, uma forma 
encontrada pelos artistas para 
manter seus shows e o contato 
com os fãs em meio à quaren-
tena realizada devido à pande-
mia do novo coronavírus.

Outro cantor que também 
anunciou no domingo que fará 
uma “live” é Thiaguinho, cuja 
apresentação ocorrerá no dia 
23 de abril, às 18h, e terá músi-
cas do seu novo álbum.

Banda goiana 
Templates lança 
single “O Ato”

A banda indie goiana 
Templates vem ex-
plorando novas so-

noridades e desafiando sua 
própria zona de conforto 
musical. Mais recente single 
da banda, “O Ato” é mais 
uma prova dessa imersão da 
banda por novas estéticas. A 
música já está disponível nas 
principais plataformas de 
streaming e também ganhou 
um clipe para o YouTube.

Formada em 2017, a 
banda lançou em 2018 o 
disco “Não Desligue o Rá-
dio”, com uma sonoridade 
que trazia batidas dançan-
tes, guitarras fortes e me-
lodias partindo da simpli-
cidade de quatro acordes. 
O álbum esteve na lista de 
melhores do ano de diver-
sas publicações e mostrou 
a força do indie rock goiano.

Este ano, a banda resol-

veu apostar em novas pro-
postas musicais. Primeiro 
lançou o single “Kit de 
Primeiros Socorros”, com 
uma pegada mais intros-
pectiva e letra melancólica 
e existencialista. Agora o 
grupo apresenta “O Ato”, 
com samples eletrônicos 
que se unem a camadas 
profundas de guitarras, vo-
calizações e distorções.

A música conta ainda com 

a participação de baixista e 
vocalista da Sheena Ye, Ma-
rio Nacife, e uma letra com 
postura mais política. O sin-
gle já ganhou destaque no 
Deezer, sendo incluída na 
playlist Radar Rock, ao lado 
de grandes nomes nacionais 
como Titãs, Ira!, Sepultura 
e outros. “O Ato” e “Kit de 
Primeiros Socorros” farão 
parte de um EP que a banda 
deve lançar este ano.
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