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“Estamos numa situação melhor 
do que projetamos”, diz Caiado
O governador Ronaldo Caiado declarou que Goiás conseguiu traçar “a curva ideal” do novo coronavírus. “Em 30 dias, estamos numa situa-
ção melhor do que a curva ideal. Eu repito: estamos numa situação melhor do que aquilo que nós projetamos como sendo ideal”, disse. p3

Times querem 
Brasileirão 

com 38 rodadas 
mesmo com fim 

em 2021 p8

Região da 
44 segue 
fechada p2

Iris seguirá 
decreto 
de Caiado p3

Na contramão do confinamento, 
pandemia se alastrou na Suécia
O governo recomendava apenas que as pessoas guardassem distância 
umas das outras e pedia também que idosos permanecessem em casa. p4
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Covid-19 atinge mais de 40 mil 
e causa 2.575 mortes no Brasil

O número de mortes 
em razão da pande-
mia do novo coro-

navírus (covid-19) chegou a 
2.575, conforme novo balan-
ço divulgado pelo Ministério 
da Saúde hoje (20). Já os 
casos confirmados subiram 
para 40.581. O índice de le-
talidade ficou em 6,3%.

Nas últimas 24h, foram 
113 falecimentos. O núme-
ro de óbitos marcou um 
aumento de 4,5% em rela-
ção a ontem, quando foram 
registradas 2.462 vítimas da 
covid-19. Já os casos confir-
mados representaram um 
crescimento de 5% sobre 

os dados de ontem, quando 
foram contabilizadas 38.654 
pessoas infectadas.

Nos últimos sete dias, o 
aumento de falecimentos re-
presentou 94%. No dia 13 de 
abril, o balanço do Ministério 
da Saúde contabilizava 1.328 
óbitos. Já a elevação no nú-
mero de pessoas infectadas 
no mesmo período foi de 
73% acima do total da segun-
da-feira passada, quando fi-
cou em 23.430. No dia 13, os 
novos óbitos estavam em 105 
e os novos casos eram 1.261.

São Paulo concentra o 
maior número de falecimen-
tos (1.037), quase duas vezes 

o número do segundo colo-
cado, o Rio de Janeiro (422). 
Os estados são seguidos por 
Pernambuco (234), Ceará 
(198) e Amazonas (185).  

Além disso, foram regis-
tradas mortes no Maranhão 
(54), Paraná (51), Bahia (46), 
Minas Gerais (41), Santa Ca-
tarina (35), Pará (35), Espírito 
Santo (33), Paraíba (32), Rio 
Grande do Norte (27), Rio 
Grande do Sul (27), Distrito 
Federal (24), Goiás (19), Ala-
goas (18), Amapá (13), Piauí 
(12), Acre (8), Mato Grosso 
(6), Sergipe (5), Mato Grosso 
do Sul (5), Rondônia (4)Rorai-
ma (3)  e Tocantins (1).

Do total de mortes, 73% 
já tiveram a investigação 
concluída. Das vítimas, 60% 
eram homens e 40% eram 
mulheres. No recorte por 
faixa etária, 72% possuíam 
60 anos ou mais. Este per-
centual chegou a ser de 90% 
nas primeiras semanas, mos-
trando que a doença está 
avançando para vítimas com 
idades menores. 

Entre o total de quem fa-
leceu em decorrência do co-
ronavírus, 70% apresentavam 
algum fator de risco. Os prin-
cipais eram doenças do cora-
ção, diabetes, pneumopatia 
ou condição neurológica.

As hospitalizações por 
covid-19 chegaram a 8.318. 
O total de pessoas interna-
das por Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) 
em investigação totalizaram 
42.817. Outras 15.752 foram 
denominadas SRAG “não es-
pecificado”. 

Hoje não foi realizada en-
trevista coletiva pela equi-
pe do Ministério da Saúde. 
Após a substituição de Luiz 
Henrique Mandetta por Nel-
son Teich, não houve mais 
eventos deste tipo. A equipe 
do novo titular da pasta da 
saúde ainda não foi anuncia-
da. (Agência Brasil)

Reprodução

Sobe para 
403 o 
número 
de casos 
de covid-19 
em Goiás

Goiás registra 403 
casos confirmados de 
pessoas com a covid-19, 
segundo boletim divul-
gado pela Secretaria Es-
tadual de Saúde.

São pacientes de 44 
municípios: Águas Lin-
das de Goiás (3), Aloân-
dia (1), Anápolis (34), 
Anhanguera (1), Apa-
recida de Goiânia (12), 
Aragoiânia (1), Bela Vista 
(1), Bom Jesus de Goi-
ás (1), Caldas Novas (1), 
Campestre (1), Carmo 
do Rio Verde (1), Catalão 
(1), Ceres (2), Cidade Oci-
dental (4), Faina (1), For-
mosa (4), Goiandira (1), 
Goianira (1), Goianésia 
(24), Goiânia (230), Goia-
tuba (1), Guapó (1), Ita-
guaru (2), Inhumas (1), 
Itumbiara (8), Jataí (4), 
Luziânia (10), Montividiu 
(1), Nerópolis (1), Nova 
Glória (1), Nova Vene-
za (1), Paranaiguara (1), 
Paraúna (1), Pires do Rio 
(3), Planaltina (1), Pro-
fessor Jamil (5), Rialma 
(4), Rio Verde (13), Santo 
Antônio do Descoberto 
(1), São Luis dos Montes 
Belos (2), Senador Cane-
do (2), Silvânia (1), Trin-
dade (5), Valparaíso (7) e 
Vianópolis (1).

As mortes por co-
vid-19 somam 19 no 
Estado. Os óbitos foram 
registrados nos muni-
cípios de Aparecida de 
Goiânia (1), Goiandira 
(1), Goiânia (10), Luziâ-
nia (2), Paraúna (1), Pi-
res do Rio (1), Rio Verde 
(1), Professor Jamil (1) e 
Valparaíso de Goiás (1).

Já são 2.064 casos des-
cartados da doença em 
Goiás e há, ainda, 102 
amostras em análise. Ain-
da de acordo com o bo-
letim da SES-GO, são 21 
internações confirmadas 
atualmente e 49 interna-
cões suspeitas. 

Além dos 19 óbitos 
confirmados, há ainda um 
õbito suspeito e outras 26 
mostras descartadas.

Novo decreto não 
libera reabertura de 
shoppings em Goiás

Goiânia: comércio na região da 44 
segue sem previsão de reabertura

Mesmo com a flexibiliza-
ção de algumas atividades 
econômicas em Goiás, os sho-
ppings do Estado ainda não 
podem abrir as portas. A in-
formação foi confirmada pelo 
governador Ronaldo Caiado, 
que detalhou novo decreto do 
governo estadual publicado 
na noite de domingo (19/4).

Segundo Caiado, o Estado 
quer manter fechado por mais 

um tempo os locais que rece-
bem grande número de pesso-
as, como é o caso dos centros 
de compras e região da 44. 

“Lembrando que essas 
medidas serão analisadas 
diariamente”, afirmou o 
governador em entrevista 
coletiva, destacando que 
novas flexibilizações ou no-
vas restrições podem vir a 
qualquer momento.

O comércio da região 
da Rua 44, em Goiânia, 
ainda vai permanecer 
fechado pelas próximas 
semanas, sem prazo es-
pecífico para reabertura, 
conforme informou o go-
vernador Ronaldo Caiado 
em entrevista coletiva nes-
ta segunda-feira (20/4). De 
acordo com ele, trata-se 
de um local que recebe um 
volume grande de pesso-
as, inclusive de outros Es-
tados. Na avaliação do go-

vernador, a movimentação de 
intensa de clientes na região 
poderia provocar um aumen-
to considerável do número de 
casos de covid-19 na capital. 

Ainda durante a coletiva, 
o governador informou que 
recebeu apoio de algumas 
empresários da 44, que, se-
gundo ele, enxergaram a ne-
cessidade de manter a lojas 
fechadas por mais um tem-
po no sentido de combater o 
avanço da pandemia. “Claro 
que não foram todos, mas 

teve sim esse apoio por par-
te de alguns”, disse Caiado. 

Diante da situação e com 
a liberação para que as pre-
feituras adotem suas próprias 
medidas de contenção por 
meio de decretos municipais, 
alguns lojistas da 44 informam 
que devem recorrer à prefei-
tura de Goiânia pela flexibili-
zação. No entanto, conforme 
foi dito pelo próprio prefeito 
da capital, Iris Rezende, o Mu-
nicípio deve seguir o decreto 
estadual “na íntegra”.



Diário Do EstaDo Goiânia, 21 de Abril de 2020 3poder

Iris diz que Goiânia seguirá decreto 
do governo estadual “na íntegra”
O prefeito de Goiânia, 

Iris Rezende, afir-
mou, nesta segun-

da-feira (20/4), que Goiânia 
seguirá “na íntegra” o decre-
to  9.653 do Governo Esta-
dual, publicado no domingo 
(19/4), com medidas para 
evitar o avanço da covid-19. 

Conforme destacou, o en-
tendimento do Estado e do 
Município é o mesmo. “Focar 
na preservação da saúde e 
manter o funcionamento de 
serviços essenciais”, disse. 

“O momento é de unir-
mos forças para enfrentar-
mos, com responsabilidade, 
esta crise que assola o mun-
do”, completou o prefeito 
em reunião com auxiliares 
da gestão municipal.

Reprodução

“Estamos numa situação melhor do que projetamos”, diz Caiado sobre covid-19
O governador Ronaldo 

Caiado declarou nesta segun-
da-feira (20/4) que Goiás con-
seguiu traçar “a curva ideal” 
do novo coronavírus. “Em 30 
dias, estamos numa situação 
melhor do que a curva ideal. 
Eu repito: estamos numa si-
tuação melhor do que aquilo 
que nós projetamos como 
sendo ideal”, disse. 

A fala de Caiado leva em 
consideração a relação en-
tre a quantidade de casos 
de novo coronavírus regis-

trada em Goiás e o que era 
esperado pela projeção do 
próprio governo. 

No domingo (19), a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES-GO) informou que são 
393 casos confirmados de co-
vid-19 em Goiás. No entanto, 
a projeção do governo em re-
lação ao período ainda não foi 
detalhada em números na co-
letiva de imprensa que ocorre 
ao longo desta manhã. 

Caiado atribui essa situa-
ção “confortável” como con-

sequência direta das medidas 
de isolamento social determi-
nadas ainda em março. “Es-
tamos colhendo os frutos”, 
argumentou o governador, 
lembrando que Goiás foi o 
primeiro Estado a adotar me-
didas para conter o avanço 
do novo coronavírus.  

Na coletiva de imprensa, 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Inova-
ção, Adriano da Rocha Lima, 
disse que Goiás tem conse-
guido promover o achata-

mento da curva. Isso evita 
um possível colapso na saú-
de. “Estamos numa situação 
ligeiramente melhor do que 
a curva mais otimista, o que 
permite que tomemos as 
medidas de flexibilização”, 
argumentou.

O vice-governador Lin-
coln Tejota afirmou que os 
resultados positivos serão 
possíveis com a coopera-
ção de todos. “Não é de-
sejo do Estado restringir 
nenhum tipo de atividade. 

Precisamos neste momento 
pensar e priorizar as vidas. 
Essas ações rápidas são en-
cabeçadas pelo governador 
e pelo nosso secretário, que 
são médicos. Tudo tem sido 
avaliado e feito ao vivo, em 
cima de coleta de dados.  
Precisamos da cooperação 
da população para manter 
as precauções. Se continuar 
com baixa transmissibilida-
de, vamos ter condição de 
ir voltando ao normal. Se a 
população não entender e 

não respeitar, poderemos 
retomar o isolamento social 
mais rígido,” adverte Tejota.

O decreto que flexibiliza o 
funcionamento do comércio 
e a retomada de outras ativi-
dades foi publicado na noite 
de domingo (19/4). Caiado 
afirmou que a retomada será 
gradual, e monitorada dia e 
noite. Caso o Estado registre 
aumento fora do esperado 
da curva do novo coronaví-
rus, novas medidas restriti-
vas podem ser adotadas.
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Na contramão do confinamento, 
pandemia se alastrou na Suécia
Enquanto a grande maio-

ria dos europeus cum-
pria rígidas regras de 

isolamento social, para tentar 
achatar a curva da pandemia 
do novo coronavírus, os sue-
cos aproveitavam a primavera, 
frequentando escolas, bares, 
restaurantes e academias, que 
permaneceram abertos. O go-
verno recomendava apenas 
que as pessoas guardassem dis-
tância umas das outras e pedia 
também que idosos permane-
cessem em casa.

Resultado: o número de ca-
sos e mortes na Suécia aumen-
tou consideravelmente nas últi-
mas semanas e pôs a estratégia 
do relaxamento sob críticas 
pesadas de epidemiologistas 
dentro e fora de suas fronteiras.

O país registra 1.540 mor-
tes vinculadas ao coronavírus 
e supera seus vizinhos escandi-
navos. Na semana passada, 22 
especialistas publicaram uma 
carta aberta num jornal sueco 
pedindo que o governo recu-
asse e determinasse medidas 
rápidas e radicais. A principal 
delas é aumentar o distancia-

mento social da população.
“Se houvesse uma estra-

tégia bem desenvolvida e em 
funcionamento, metade dos 
residentes idosos de Estocol-
mo não teria sido afetada pela 
epidemia”, afirmou o grupo 
de pesquisadores ligados às 
principais universidades.

As regras para o combate ao 
novo coronavírus são estabe-
lecidas pela Agência de Saúde 
Pública, chefiada por Anders 

Tegnell, e receberam críticas 
também da Organização Mun-
dial da Saúde. Cobrado pela 
abordagem light para enfrentar 
a pandemia, ele argumentou 
que, desta forma, uma parte 
da população iria adquirir imu-
nidade lentamente, sem sobre-
carregar o sistema de saúde.

Tegnell negou, contudo, 
que tenha tentado criar a con-
troversa imunidade de grupo 
ou de rebanho, para obter a 

resistência à infecção a partir 
de pessoas que apresentam 
sintomas mais leves. Esta es-
tratégia foi inicialmente adota-
da pelo Reino Unido, mas, com 
a rápida propagação do vírus, o 
governo do premiê Boris John-
son foi aconselhado a mudar 
de curso e determinar a qua-
rentena à população.

Principal autoridade em 
epidemiologia do país, Tegnell 
baseou-se também em carac-

terísticas que, em princípio, da-
riam vantagem aos suecos no 
combate ao coronavírus: mais 
da metade dos lares tem ape-
nas uma pessoa e a densidade 
demográfica do país é uma das 
menores da Europa. Valeu-se 
ainda do robusto sistema de 
saúde, que até agora não deu 
qualquer sinal de colapso.

A estratégia, que ele classifi-
ca como sustentável, não con-
venceu. Com 10 milhões de ha-

Fredrik Sandberg

bitantes, a Suécia está perto de 
atingir a marca dos 15 mil casos 
confirmados e registra a taxa de 
118 mortes por milhão de habi-
tantes -- o dobro da Dinamarca 
(55) e bem à frente da Finlândia 
(13), sob rígidos bloqueios.

A pandemia se alastrou ra-
pidamente por casas de repou-
so -- a terça parte dos asilos de 
Estocolmo apresenta casos de 
contaminação -- e levou o premiê 
Stefan Lofven, do Partido Social 
Democrata, a fazer um mea-cul-
pa e reconhecer que o país não 
conseguiu proteger seus idosos.

A abordagem flexível do 
governo tampouco deverá pre-
servar a economia. Segundo a 
ministra das Finanças, Magda-
lena Andersson, a previsão é de 
que o PIB caia em até 10% e o 
desemprego suba para 13,5%.

O fato é que, embora Tegnell 
insista que o futuro mostrará 
que sua estratégia, baseada no 
relaxamento para combater o ví-
rus, foi bem-sucedida, na sema-
na passada o Parlamento apro-
vou uma nova lei, concedendo 
ao governo poderes para adotar 
medidas de emergência.

Poderá fechar comércio, 
aeroportos e restringir even-
tos públicos, sem precisar de 
autorização. A nova lei vigora 
até o fim de junho, prazo em 
que o governo de Lofven pre-
tende reduzir a velocidade do 
contágio e recuperar também 
a confiança da população.



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle 
comF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

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

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

COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 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. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

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 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
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 Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. 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

VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656

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

VENDA
GOIÂNIA

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

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, 
casa de 3/4 ,1 suite, 
copa,carracão com 2/4, 
sala e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

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

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

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

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

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

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 21 de Abril de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Reprodução

DC anuncia novas 
datas de estreia para 
Flash e Shazam 2

Shazam! 2 e Flash têm 
novas datas de lançamen-
to no mais recente calen-
dário de filmes da DC, de 
acordo com o Deadline.

Com The Batman se 
mudando para outu-
bro de 2021, Flash foi 
antecipado, estreando 
em 3 de junho de 2022 
em vez de 4 de julho de 
2022, enquanto Sha-
zam! 2 foi adiado de 1º 
de abril de 2022 até 4 
de novembro de 2022.

Tudo isso segue o 
adiamento do próximo 
lançamento da DC, Mu-
lher-Maravilha 1984, de 5 
de junho a 13 de agosto.

Grandes mudanças
A remodelação é o 

resultado da pandemia 
de coronavírus que inter-
rompeu as produções e 

as salas de cinema em todo 
o mundo, causando um efei-
to cascata por Hollywood.

Shazam! 2 será dirigi-
do por David F. Sandberg, 
o mesmo cineasta que 
comandou o original. O 
elenco terá o retorno de 
Zachary Levi como o per-
sonagem do título.

Já Flash terá direção de 
Andy Muschietti, de IT: A Coi-
sa. O elenco, até o momento, 
conta apenas com Ezra Miller 
e Kiersey Clemons.

Filmes como O Esquadrão 
Suicida e Adão Negro não fo-
ram afetados até o momen-
to. O primeiro chegará em 6 
de agosto de 2021, enquan-
to o segundo estreia em 22 
de dezembro de 2021.

Aquaman 2 também 
não sofreu mudança. O fil-
me será lançado em 16 de 
dezembro de 2022.

Times querem Brasileirão 
com 38 rodadas mesmo 
com fim em 2021
Divulgada em feverei-

ro, a tabela do Brasi-
leirão previa o início 

da competição no primeiro 
fim de semana de maio. Essa 
programação já não faz mais 
sentido em um cenário de pa-
ralisação do futebol nacional 
em função da pandemia do 
coronavírus, mas não há dúvi-
das de que o regulamento será 
mantido, com a disputa de 38 
rodadas. E o fortalecimento 
dessa posição tem motiva-
ção especialmente financeira.

A reportagem do Estado 
consultou os 20 clubes par-
ticipantes do Brasileirão e a 
postura deles é unânime para 
que o sistema de pontos corri-
dos, implementado em 2003, 
seja mantido na próxima edi-
ção, ainda que a temporada 
seja encerrada no começo de 
2021. É, inclusive, a mesma 
conduta adotada pela CBF. “A 
gente descarta completamen-
te o mata-mata ou o modelo 
europeu”, avisa o secretário-
-geral Walter Feldman.

Essa possibilidade de fim 
tardio foi fator fundamental a 
levar os clubes a concederem 
férias aos elencos em abril, 
decisão ampliada na última se-
mana, quando os 40 times das 
séries A e B deram mais dez dias 
de recesso aos jogadores - o pe-
ríodo inicial era de 20 -, com a 
retomada das atividades previs-
tas apenas para maio.

O apego dos clubes ao re-
gulamento tem razão além da 
meramente esportiva. Afinal, 
em um cenário de perda de 
receitas com bilheterias, pa-
trocinadores e programas de 
sócio-torcedor, cresce em im-
portância o valor a ser auferido 
com o contrato pelos direitos 

de transmissão. Reduzir o Bra-
sileirão a menos do que as 38 
rodadas previstas significaria 
renegociação e diminuição dos 
ganhos com um acordo que 
sempre foi importante para as 
finanças dos clubes e agora se 
torna ainda mais fundamental.

“O campeonato tem de ser 
no formato original, até porque 
devemos ter uma queda de re-
ceita muito grande em relação 
a público, talvez com jogos com 
portões fechados no início do 
campeonato. É importantíssi-
mo que tenhamos o dinheiro 
da televisão. E ela já sinalizou 
que pode fazer uma redução 
proporcional do valor a ser 
pago caso o campeonato não 
seja disputado em 38 rodadas”, 
afirma Sérgio Sette Câmara, 
presidente do Atlético-MG.

O problema é que para o 
Brasileirão ser reajustado ao 
calendário, outras mudanças 
serão necessárias. Quando o 
futebol nacional parou, os cam-
peonatos estaduais e regionais, 
caso da Copa do Nordeste, ain-
da estavam em disputa, assim 
como a Copa do Brasil, a Copa 
Libertadores e a Sul-Americana.

Mudar o formato de disputa 
dos Estaduais seria a mais ób-
via. E embora a ideia principal 
seja concluir as disputas, que 
deverão ser retomadas assim 
que houver condições seguras, 
até por demandar desloca-
mentos menores, alguns times 
defendem alterações caso 
esses torneios prejudiquem 
o Brasileirão em turno e retur-
no. “O Coritiba entende que 
os estaduais devem retornar 
apenas caso não prejudiquem 
o calendário de 38 datas para o 
Campeonato Brasileiro”, afirma 
Samir Namur, presidente do 

Coritiba, em opinião que é re-
plicada pelo Atlético-GO.

“O carro-chefe do futebol 
brasileiro são as competições 
nacionais. Devemos priorizar o 
começo e recomeço do Brasilei-
rão e Copa do Brasil. Os Estadu-
ais não precisam ser extintos, 
mas devem se adaptar ao ca-
lendário do futebol nacional”, 
diz o clube que conseguiu o 
acesso à elite do futebol brasi-
leiro no ano passado.

Mas a posição majoritária 
entre os clubes é de que os 
estaduais sejam finalizados 
dentro de campo, ainda que 
com alguns pequenos ajustes 
em seu regulamento. “Sou a 
favor de que os campeonatos 
estaduais concluam no formato 
atual, no caso da Copa do Nor-
deste, também. O máximo que 
poderia acontecer de mudança 
seria reduzir uma data e fazer 
final em jogo único em função 
de calendário”, diz Marcelo Paz, 
presidente do Fortaleza.

Assim, com pretensão de 
não reduzir drasticamente os 
jogos, uma tendência pode 
ser espremê-los no calendário, 
diante do tempo perdido das 
últimas semanas. Há, porém, 
limitações para isso, como a 
determinação que exige um 
espaçamento de 66 horas entre 
uma partida e outra. Os clubes 
que aceitam a redução desse 
prazo ressaltam que isso só 
será possível com a anuência 
de autoridades médicas e dos 
próprios jogadores.

O presidente da Federação 
Nacional dos Atletas Profissio-
nais de Futebol (Fenapaf), Fe-
lipe Augusto Leite, já sinalizou 
a possibilidade de diminuição 
desse intervalo entre jogos. A 
CBF vê a possibilidade como 

real, um “instrumento excep-
cional” para ser usado em um 
“momento excepcional”, como 
argumenta Feldman. “Vamos 
usar todos os instrumentos 
para terminar em dezembro. 
Mas quando a gente estende 
as férias, significa que talvez te-
nhamos de jogar depois do ré-
veillon, se for necessário, para 
acomodar as datas. Com aval, 
você pode reduzir o tempo por-
que os elencos não são só de 11 
jogadores”, acrescenta.

Porém, muitos clubes veem 
essa possibilidade com reticên-
cia, especialmente pelo aspecto 
da logística. “Para o Sport, que 
é do Recife, isso é uma loucura. 
Somos uma das equipes mais 
distantes do Sul e do Sudeste. 
Seria extremamente prejudi-
cial encurtar o tempo entre os 
jogos. Teríamos que fazer uma 
logística de deslocamento ab-
surda, com tempo de descan-
so mínimo para os jogadores. 
Seríamos muito prejudicados, 
isso não seria bom”, argumenta 
Lucas Drubscky, executivo de 
futebol do Sport.

Há também a preocupação 
que essa medida extrema au-
mente a disparidade entre os 
clubes, favorecendo os que 
possuem elencos mais nume-
rosos e qualificados. “Acredito 
que culturalmente os nossos 
atletas não estão acostuma-
dos a isso e eu entendo como 
sendo uma atitude totalmen-
te ‘antifisiológica’, por ser um 
intervalo muito curto para 
um desgaste muito grandes 
que os atletas têm durante 
os jogos. É uma atitude anti-
desportiva e alguns clubes de 
maior elenco poderiam ser 
beneficiados”, avalia Marcelo 
Almeida, presidente do Goiás.


