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Brasileiros descobrem remédio 
que reduz carga viral da covid-19
Nos próximos dias, cientistas brasileiros vão iniciar os testes com um medicamento que apresentou 94% 
de eficácia em ensaios in vitro na redução da carga viral em células infectadas pelo novo coronavírus. p4 
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Os leitos estão montados no Hospital Municipal de Aparecida 
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Prefeitura de Aparecida entrega 90 
novos leitos para combater covid-19
Como uma das estraté-

gias de enfrentamento 
ao novo coronovírus 

em Aparecida de Goiânia, 
a Prefeitura entrega nesta 
semana um total de 90 no-
vos leitos hospitalares para 
atendimento da população. 
São 30 Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTIs) e 60 
Unidades Semi-intensivas 
(semi-UTIs) destinadas ao 
tratamento prioritário de Co-
vid-19. Os leitos estão mon-
tados no Hospital Municipal 
de Aparecida (Hmap), que 
será uma unidade de referên-
cia para esses casos.

“Em dezembro de 2018 
entregamos aos apareciden-
ses o maior hospital do Esta-
do, construído por uma pre-
feitura. Desde então temos 
seguido um cronograma de 
funcionamento, mas diante 
dessa pandemia, decidimos 
colocá-lo também a serviço 
do combate ao Coronavírus. 
Com isso, buscamos parceria 
e recursos com o Ministério 
da Saúde e conseguimos 
ampliar a capacidade atual 
do Hmap, que passa a fun-
cionar com 90 novos leitos, 
com a qualidade que já é 
marca registrada do Hos-
pital”, afirmou o prefeito 
Gustavo Mendanha.

Os 30 novos leitos de UTI 
ficam dispostos em duas 
salas que atenderão proto-
colos de isolamento. Já os 
60 leitos de semi-UTI, todos 
com ponto de oxigênio, se 

localizam em uma ala isolada 
das demais. “Esses leitos que 
estamos entregando agora 
já seriam utilizados futura-
mente para o atendimento 
no perfil do Hospital, mas 
diante da situação de emer-
gência em Saúde Pública, a 
partir desta semana, estarão 
à disposição da comunidade 
para tratamento da covid-19. 
Quando tudo isso passar, a 
estrutura continuará a ser-
viço da população. Estamos 
nos preparando para todos 
os cenários sempre com um 
foco: preservar vidas”, desta-
cou o prefeito.

Gustavo também anun-
ciou que a Prefeitura adqui-
riu, para atendimento exclu-
sivo aos usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), 13 
novos leitos de UTI em uma 
unidade hospitalar privada e 

que está adquirindo 20 no-
vos respiradores e monitores 
para o município: “Todos que 
acompanham os noticiários 
sabem como está difícil en-
contrar no mercado novos 
respiradores para compra. 
Em Aparecida de Goiânia, 
estamos com a expectativa 
de adquirir 20 desses equi-
pamentos. Concluindo esse 
processo, teremos no Hmap, 
somando-se ao que já esta-
mos entregando, 50 leitos de 
UTI para enfrentamento ao 
Coronavírus”. 

De acordo com o secretá-
rio de Saúde, Alessandro Ma-
galhães, que também preside 
o Comitê de Prevenção e En-
frentamento à covid-19 em 
Aparecida, o acesso aos no-
vos leitos hospitalares conti-
nua ocorrendo via Central de 
Regulação: “Nossa recomen-

dação é para que as pessoas 
cumpram ao máximo o isola-
mento social. Em caso de sin-
tomas leves de gripe, é possí-
vel agendar consultas em até 
48h pelo telefone 0800-646-
1590. Caso haja agravamento 
dos sintomas da gripe, como 
febre e falta de ar, a recomen-
dação é que a população bus-
que atendimento em uma de 
nossas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs). Nesses 
locais, o médico irá avaliar e 
se for necessário internação 
será solicitada uma vaga à 
Central Estadual de Regula-
ção, que realizará os enca-
minhamentos para unidades 
hospitalares, como o Hmap”.

 
Outras medidas
Como formas de Preven-

ção e Combate à covid-19 
em Aparecida de Goiânia, 

a Prefeitura tem lançado 
mão de uma série de inicia-
tivas na área da saúde. No 
último mês, mais de 700 
profissionais foram convo-
cados e contratados para 
a pasta, os servidores têm 
passado por constantes ca-
pacitações e o estoque de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) tem sido 
reforçado. A Secretaria de 
Saúde também passou a 
monitorar, em tempo real, 
todas as internações de-
correntes de Síndromes 
Respiratórias e Coronavírus 
na cidade. Além disso, uma 
parceria entre a Prefeitura 
e a Universidade Federal de 
Goiás permitiu o telemo-
nitoramento de pacientes 
diagnosticados e com sus-
peita de infecção por co-
vid-19 no município.

Reprodução

Iniciadas 
obras de 
novas pontes 
sobre córregos 
Caveirinha e 
Taquaral

Foram iniciadas nesta 
semana as obras de cons-
trução de duas pontes em 
Goiânia, uma sobre o Cór-
rego Caveirinha, na Aveni-
da dos Pioneiros (Avenida 
C), Recreio Panorama, e a 
outra sobre o Córrego Ta-
quaral, na Avenida Padre 
Monte, no Bairro Goiá. 
O objetivo da prefeitura, 
responsável pelos traba-
lhos, é substituir as estru-
turas danificadas durante 
forte temporal registrado 
no dia 21 de janeiro.

No Córrego Caveirinha, 
a nova estrutura estará 
sob a responsabilidade da 
Duna Engenharia Ltda, que 
deverá promover o pro-
jeto executivo da ponte, 
(largura 9,60 x 26,13 m de 
extensão), a do tabuleiro e 
do greide da pista (1,25 m 
acima do existente) para 
atender à cota de inun-
dação atual e, também, a 
intervenção na drenagem 
superficial e profunda na 
área, a fim de proporcionar 
melhor qualidade de vida à 
população em geral. Sob o 
valor de R$ 1.738.483,74, a 
empresa tem prazo de 120 
dias para a concluir a obra.

Já a ponte da Avenida 
Padre Monte, sobre o Cór-
rego Taquaral, no Bairro 
Goiá, além da estrutura, a 
empresa TCMA Tecnologia 
em Construções e Meio 
Ambiente Ltda será res-
ponsável também pela exe-
cução de terraplenagem, 
pavimentação, galerias de 
águas pluviais, estrutura de 
lançamento e calçadas.

A licitação emergencial 
foi fechada no valor de R$ 
3.362.327,98 e a empresa 
tem prazo também de 120 
dias para a conclusão.

A ponte antiga, constru-
ída com tabuleiro apoiado 
sobre o córrego Taquaral, 
teve as fundações dos en-
contros solapadas durante 
as fortes chuvas do início 
do ano, que provocaram 
o desabamento de parte 
do tabuleiro, comprome-
tendo, entretanto, a sua 
estrutura, inviabilizando a 
sua recuperação.

Covid-19: Goiás tem 
304 casos confirmados

Crer produz protetor facial e 
distribui entre hospitais de Goiânia

Goiás tem 304 casos con-
firmados do novo coronaví-
rus, segundo boletim divulga-
do pelo Ministério da Saúde 
na tarde desta quarta-feira 
(15/4). São 20 confirmações 
a mais que o total registrado 
ontem. Mortes por covid-19 
no Estado somam 15. 

No Brasil, também segundo 
o boletim do Ministério, são 
28.320 casos da doença, com 
3.058 confirmações nas últimas 
24 horas. O número de mortos 
por coronavírus no país é de 
1.736, sendo que 204 óbitos fo-
ram registrados entre a tarde de 
ontem e a tarde desta quarta.

O Centro Estadual de 
Reabilitação e Readaptação 
Dr. Henrique Santillo (Crer) 
está produzindo protetores 
faciais para serem usados 
pelos profissionais no en-
frentamento da covid-19. A 
produção do Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) 
acontece na Oficina Orto-
pédica do hospital.

“O processo de produ-
ção dos protetores faciais 
se assemelha muito com 
o trabalho de confecção 
de órtese e prótese que 
já fazemos aqui. Por isso, 
nossos profissionais não 

tiveram dificuldade em de-
senvolver o trabalho, já que 
têm a expertise no manuseio 
da matéria-prima usada na 
confecção do EPI”, explica o 
gerente da Oficina Ortopédi-
ca do Crer e responsável pela 
produção dos protetores, 
Alysson Alvim Campos.

Para chegar ao protótipo 
do protetor facial, que atende 
aos padrões de qualidade exi-
gidos pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
o Crer buscou parâmetros no 
Laboratório de Tecnologia da 
Universidade Federal de Goiás 
(UFG). “Inspirados no modelo 

de protetor facial desenvolvi-
do pela universidade, criamos 
o nosso próprio produto, feito 
com a matéria prima PETG 1 
mm”, ressaltou Alysson.

Ao todo, o Crer está pro-
duzindo uma média de 50 
protetores faciais por dia. Os 
135 equipamentos já pro-
duzidos foram distribuídos 
entre os hospitais Crer, Hu-
gol e  Hospital De Campanha 
(Hcamp) de Goiânia, exclu-
sivo para o atendimento de 
pessoas com os sintomas da 
covid-19. “Nos próximos dias 
devemos produzir mais de 
700 unidades do EPI”, previu.
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STF suspende cobrança de 
tarifa sobre cheque especial
O ministro Gilmar 

Mendes, do Su-
premo Tribunal 

Federal (STF), suspendeu a 
cobrança de tarifa pela dis-
ponibilização de limite no 
cheque especial, medida 
que foi autorizada no ano 
passado pelo Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) e 
entrou em vigor em janeiro.

Uma resolução aprova-
da pelo CMN e publicada 
em conjunto com o Banco 
Central limitou os juros do 
cheque especial a 8% ao 
mês (151,8% ao ano), mas 
em contrapartida autorizou 
a cobrança de uma tarifa de 
0,25% sobre qualquer limite 
acima de R$ 500 que seja 
disponibilizado automatica-
mente na conta corrente.

A cobrança da tarifa en-
trou em vigor em 6 de ja-
neiro para novos contratos. 
Para os antigos clientes, a 
taxa de 0,25% passaria a in-
cidir a partir de 1º de junho, 
caso a instituição financeira 

optasse pela cobrança. Al-
guns dos maiores bancos do 
país disseram que iriam isen-
tar seus clientes.

Desde ontem (14), Men-
des suspendeu, mesmo em 
tese, qualquer cobrança. Ele 
atendeu a um pedido de li-
minar (decisão provisória) 
feito pelo Podemos. O par-
tido questionou a tarifa em 
uma ação de descumprimen-
to de preceito fundamental 
(ADPF), alegando violação 
ao princípio constitucional 
de proteção ao consumidor, 
entre outros pontos.

 
Decisão
Gilmar Mendes enten-

deu que a tarifa é, por di-
versos motivos, inconstitu-
cional. Entre as razões, o 
ministro escreveu que, ao 
incidir até mesmo sobre 
quem não utiliza o cheque 
especial, a tarifa adquiriu 
características de um tribu-
to ou de um adiantamento 
por um serviço não usufru-

ído, o que não poderia ter 
sido autorizado pelo CMN.

Para o ministro, “teria 
havido uma desnaturação 
da natureza jurídica da ‘ta-
rifa bancária’ para adianta-
mento da remuneração do 

capital (juros), de maneira 
que a cobrança de ‘tarifa’ 
(pagamento pela simples 
disponibilização) camuflou 
a cobrança de juros”.

“Consequentemente, não 
se alterou apenas a forma de 

cobrança, mas a própria natu-
reza da cobrança (juros adian-
tados), em aparente descum-
primento ao mandamento 
constitucional de proteção ao 
consumidor”, acrescentou.

Outra inconstitucionali-

dade seria o fato de a tarifa 
ter sido criada apenas para 
pessoas físicas e microem-
preendedores individuais. 
“Ou o serviço em si é cobra-
do, independentemente de 
quem seja mutuário, ou não 
pode ser cobrado apenas de 
parcela dos consumidores 
dessa modalidade de crédi-
to”, disse o ministro.

Mendes aproveitou a de-
cisão para sugerir ao Banco 
Central que imponha isen-
ção de tarifas sobre paga-
mentos e transferências du-
rante a pandemia do novo 
coronavírus, “para estimular 
as transações bancárias e, 
de outro lado, desincentivar 
a circulação de dinheiro em 
papel físico, evitando propa-
gação do covid-19”.

A decisão do ministro de 
suspender a tarifa sobre o 
limite do cheque especial é 
válida até que o plenário do 
Supremo julgue a questão, 
o que não tem prazo para 
ocorrer. (Agência Brasil)

Carlos Moura

Reprodução

Wanderson de Oliveira pede 
demissão do Ministério da Saúde

O secretário de Vigilância 
em Saúde do Ministério da 
Saúde, Wanderson de Olivei-
ra, pediu demissão do cargo 
nesta quarta-feira (15/4). 

A confirmação foi fei-
ta através de nota oficial 
do ministério. 

O pedido de demissão é 
o primeiro ato concreto do 

movimento de saída do mi-
nistro Luiz Henrique Man-
detta do cargo, o que deve 
ocorrer ainda nesta semana, 
segundo declarações do pró-
prio titular da pasta. 

Assim como Mandetta, 
Wanderson defende o iso-
lamento social recomen-
dado pelo Ministério das 

Saúde e faz parte da equipe 
técnica do ministério. 

Doutor em epidemio-
logia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Sul, Wanderson também é 
especialista em epidemio-
logia pela escola de saúde 
pública Johns Hopkins, 
nos Estados Unidos.
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Brasileiros descobrem remédio que 
reduz 94% da carga viral da covid-19

Nos próximos dias, 
cientistas brasileiros 
vão iniciar os testes 

clínicos com um medica-
mento que apresentou 94% 
de eficácia em ensaios in vi-
tro na redução da carga viral 
em células infectadas pelo 
novo coronavírus. De acordo 
com o ministro da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC), Mar-
cos Pontes, os testes serão 
feitos em 500 pacientes in-
ternados com covid-19, em 
sete hospitais do país: cinco 
no Rio de Janeiro, um em 
São Paulo e um em Brasília.

O nome do medicamen-
to só será divulgado após 
o fim do protocolo de pes-
quisa clínica, até que seja 
demonstrada a sua eficácia 
e segurança em pacientes, 
“para evitar uma correria 
em torno do medicamen-
to”. Mas, de acordo com 
Pontes, é um remédio de 
baixo custo, bem tolerado e 
disponível inclusive em for-
mulações pediátricas. “Por 
que isso é importante? Ele 

tem uma vantagem muito 
grande, tem pouco efeito 
colateral e pode ser empre-
gado numa grande faixa da 
população”, explicou.

O ministro destacou a 
importância e o trabalho na 
ciência brasileira na busca 
por soluções contra a pan-
demia de covid-19. “Nós 
estamos falando de ciência 
feita no Brasil, uma ciência 
respeitada em todo o mun-
do. Os nossos cientistas são 
muito responsáveis, não só 
pelo conhecimento, mas 
pela atitude, esse pessoal 
tem trabalhado dia e noite. 
Muitos são bolsista e esta-
mos conseguindo resulta-
dos por meio do trabalho 
desses pesquisadores”, dis-
se o ministro. “Espero que 
vocês como brasileiros tam-
bém tenham orgulho desses 
cientistas”, ressaltou.

 Foram realizados testes 
com dois mil medicamen-
tos que já são comerciali-
zados em farmácias para 
verificar se existe algum 
capaz de se ligar ao vírus 

e de bloquear a replicação 
viral. A estratégia, chama-
da de reposicionamento 
de fármacos, foi adotada 
por cientistas do Laborató-
rio Nacional de Biociências 
(LNBio), em Campinas, que 
integra o Centro Nacional 
de Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM), organi-
zação social supervisionada 
pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Co-
municações (MCTIC).

Ao final, os pesquisadores 
identificaram seis moléculas 
promissoras que seguiram 
para teste in vitro com cé-
lulas infectadas com o novo 
coronavírus. Desses seis 
remédios pesquisados, os 
cientistas do CNPEM desco-
briram que dois reduziram 
significativamente a replica-
ção do vírus. O remédio mais 
promissor apresentou 94% 
de eficácia em ensaios com 
as células infectadas.

O protocolo de ensaios 
clínicos foi aprovado nesta 
terça-feira (14) pela Comis-
são Nacional de Ética em 

Pesquisa. O medicamento 
será ministrado por cinco 
dias nos pacientes e mais 
nove serão necessários para 
observação. Serão incluídos 
no estudo pessoas que che-
garem aos hospitais com 
pneumonia e sintomas de 
covid-19: febre, tosse seca 
e as características da tomo-
grafia com vidro fosco.

O grupo de testagem 
será amplo, com qualquer 
pessoa maior de 18 anos, 
mas não para os casos mui-
to graves. O paciente deverá 
assinar um termo de con-
sentimento para participar 
do protocolo, que consiste 
na administração aleatória 
do medicamento ou de pla-
cebo. A expectativa é que o 
estudo seja concluído em 
quatro semanas. “Isso é fei-
to de forma extremamente 
científica, usando todo o for-
malismo científico, para que 
a gente não tenha dúvidas”, 
destacou o ministro.

O desenvolvimento do 
estudo no LNBio ocorre no 
âmbito da Rede Vírus do 

MCTIC, responsável pela 
articulação dos laboratórios 
de pesquisa e especialistas 
na continuidade dos estu-
dos com pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus.

 
Testes e vacinas
O ministro também apre-

sentou hoje o resultado do 
trabalho do CTVacinas, da 
Universidade Federal de 
Minas Gerais, que também 
por meio da Rede Vírus, de-
senvolveram um reagente 
nacional que tem a mesma 
performance de reagentes 
importados para testes diag-
nósticos de covid-19. “Isso 
dá autonomia para o país e 
a possibilidade de aumentar 
a produção para os tipos de 
teste que estão sendo feitos 
no Brasil”, explicou Pontes.

Outra pesquisa apresen-
tada pelo ministro é o de-
senvolvimento de um teste 
para detecção do novo co-
ronavírus que não precisa 
de reagente químico. “É um 
equipamento que faz re-
ação com laser a partir da 

saliva da pessoa que está 
sendo testado”, explicou. 
O processamento do diag-
nóstico é feito por meio 
de inteligência artificial e 
o resultado fica pronto em 
menos de 1 minuto.

O sensor está sendo de-
senvolvido pelo Instituto 
Nacional de Ciência e Tec-
nologia em Teranóstica e 
Nanobiotecnologia (INCT 
TeraNano), da Universida-
de Federal de Uberlândia, 
em Minas Gerais. De acor-
do com Pontes, com a in-
formatização das unidades 
de saúde, em 20 dias, será 
possível colocar um núme-
ro considerável dessas má-
quinas no país, cerca de mil 
máquinas capazes de fazer 
até 500 testes por dia.

“Imaginando que tudo 
isso funcione [o remédio e 
os testes], em meados de 
maio teremos ferramentas 
muito efetivas para com-
bater essa pandemia no 
Brasil e resolver todos es-
ses problemas”, disse o mi-
nistro. (Agência Brasil)

Reprodução



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

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

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

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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, 
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

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 aca-
bamento. No tamasuíte, 
2 banheiros e garagem 
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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 16 de Abril de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Morre aos 94 
anos o escritor 
Rubem Fonseca

O escritor Rubem Fon-
seca morreu, nesta quarta-
-feira (15/4), aos 94 anos, 
vítima de um enfarte, em 
seu apartamento no Rio 
de Janeiro. Autor de ro-
mances como Agosto e 
Feliz Ano Novo, Fonseca 
foi vencedor do prêmio 

Camões em 2003 e é conside-
rado um dos principais nomes 
da literatura policial brasileira.

Seu mais recente traba-
lho foi o livro Carne Crua, de 
2018, que reuniu contos iné-
ditos. Sua obra é publicada 
no Brasil pela Nova Frontei-
ra, selo da Ediouro.

Circo Laheto oferece 
aulas on-line gratuitas 
de técnicas circenses

O Circo Laheto, de Goi-
ânia, está oferecendo 
em suas redes sociais 

aulas técnicas circenses gratui-
tas. Todas as segundas, quartas 

e sextas-feiras, os vídeos são 
disponibilizados. Nas aulas, ar-
te-educadores ensinam como 
fazer equipamentos e instru-
mentos com materiais reciclá-

veis; técnicas como malabares 
e pé de lata; e exercícios físicos. 

O objetivo da iniciativa é 
alcançar alunos do projeto so-
cial “Arte, Circo e Cidadania”, 

que estão com aulas suspen-
sas, mas interessados no con-
teúdo também podem apro-
veitar os vídeos neste período 
de distanciamento social.
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