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Recuperados da covid-19 se 
aproximam de 23 mil no Brasil
O Brasil registrou, até segunda-feira (20), 22.991 pessoas recuperadas da covid-19, segundo 
dados do Ministério da Saúde. O número foi divulgado sem detalhamento por estado. p2
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Quem tem auxílio emergencial
negado pode fazer nova solicitação
O cidadão que tiver o auxílio emergencial de R$ 600,00 negado pode 
agora contestar o resultado da análise e pedir novamente o benefício. p3
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Recuperados da covid-19 se 
aproximam de 23 mil no Brasil

O Brasil registrou, 
até segunda-feira 
(20), 22.991 pes-

soas recuperadas da co-
vid-19, segundo dados do 
Ministério da Saúde. O 
número foi divulgado sem 
detalhamento por estado.

A taxa nacional de recu-
peração da doença encon-
tra-se em 56,7%, uma pe-
quena melhora em relação 

aos 55% registrados em 14 
de abril, quando o ministério 
começou a divulgar o núme-
ro de recuperados. O país 
tem 40.581 pacientes diag-
nosticados, segundo os da-
dos divulgados ontem (20).

O ministério contabili-
za como recuperado o pa-
ciente com confirmação do 
novo coronavírus que re-
cebeu alta hospitalar após 

internação e também os 
confirmados sem interna-
ção, mas que deixaram de 
apresentar sintomas de-
pois de ficar em casa.

Enquanto a taxa de 
recuperação se mantém 
acima da metade dos ca-
sos, o índice de letalidade 
encontra-se em 6,3% dos 
casos confirmados. No Bra-
sil, foram registradas 2.575 

mortes até dia 20.
As hospitalizações por 

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

Ontem (20), o ministro da 
Saúde, Nelson Teich, anun-

ciou ter aumentado para 46 
milhões o número de testes 
que a pasta pretende comprar 
para ampliar os diagnósticos.  

“Isso é importante para 
entender a doença, a evolu-
ção e fazer um planejamen-
to para revisão do distancia-
mento social”, disse Teich, 
em vídeo divulgado pela as-
sessoria do Ministério da 
Saúde. (Agência Brasil)

Diego Vara

Covid-19: 
Goiás registra 
421 casos e 
19 mortes

Os casos confirmados 
de covid-19 chegam a 421 
em Goiás, segundo bole-
tim divulgado pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
de Goiás (SES-GO) na tarde 
desta terça-feira (21/4). 
As mortes pela doença 
somam 19. No Estado, há 
7.003 casos suspeitos em 
investigação. Outros 2.101 
já foram descartados. No 
Laboratório Central de 
Saúde Pública Dr. Giovanni 
Cysneiros (Lacen-GO) há 
66 amostras em análise.

Os casos confirmados 
foram registrados nos 
municípios de Águas Lin-
das de Goiás (5), Aloândia 
(1), Anápolis (35), Anhan-
guera (1), Aparecida de 
Goiânia (15), Aragoiânia 
(1), Bela Vista de Goiás 
(1), Bom Jesus de Goi-
ás (1), Caldas Novas (1), 
Campestre (1), Carmo 
do Rio Verde (1), Cata-
lão (1), Ceres (3), Cidade 
Ocidental (4), Faina (1), 
Formosa (4), Goiandira 
(1), Goianira (1), Goiané-
sia (24), Goiânia (240), 
Goiatuba (1), Guapó (1), 
Inhumas (1), Itaguaru (2), 
Itumbiara (8), Jataí (4), 
Luziânia (9), Montividiu 
(1), Nerópolis (1), Nova 
Glória (1), Nova Veneza 
(1), Paranaiguara (1), Pa-
raúna (1), Pires do Rio (3), 
Planaltina (1), Professor 
Jamil (5), Rialma (4), Rio 
Verde (13), Santo Antônio 
do Descoberto (1), São 
Luís dos Montes Belos 
(2), Senador Canedo (2), 
Silvânia (1), Trindade (7), 
Valparaíso de Goiás (7) e 
Vianópolis (1). 

Há 19 casos confirma-
dos internados. Destes, 3 
estão em unidades públi-
cas da rede estadual e 16 
na rede privada. Há ainda 
55 casos suspeitos e em 
investigação que encon-
tram-se internados; des-
tes, 30 estão na rede pú-
blica e 25 na rede privada.

As mortes por covid-19 
foram registradas nos 
municípios de Aparecida 
de Goiânia (1), Goiandira 
(1), Goiânia (10),  Luziânia 
(2), Paraúna (1), Pires do 
Rio (1), Professor Jamil 
(1), Rio Verde (1) e Valpa-
raíso de Goiás (1).

Trio é preso com 
120 quilos de maconha 
em Anápolis

Brasil tem 43 mil casos de covid-19 
e 2,7 mil mortes registradas

Três suspeitos de trá-
fico de drogas foram 
presos, na tarde desta 
terça-feira (21/4), trans-
portando cerca de 120 
quilos de maconha em 
Anápolis. O flagrante foi 
feito na BR-060. 

Segundo as investiga-
ções, a droga, que estava 
escondida no fundo falso 

do carro usada pelos sus-
peitos, teria sido adquirida 
em Campo Grande e seria 
transportada para o Entor-
no do Distrito Federal. 

O trio, que foi aborda-
do por policiais rodoviá-
rios federais, foi levado 
para a delegacia, onde foi 
autuado em flagrante por 
tráfico de drogas.

O Ministério da Saú-
de divulgou ontem no-
vos números sobre a 
pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19) no 
país. De acordo com 
levantamento diário fei-
to pela pasta, o Brasil 
tem 43.079 casos con-
firmados da doença e 
2.741 mortes foram re-
gistradas. A taxa de le-
talidade está em 6,4%. 
Nas últimas 24 horas, o 

ministério registrou 2.498 
novos casos e 166 mortes.

A Região Sudeste regis-
tra 23.133 (53,7%) casos 
confirmados da doença. Em 
seguida, aparecem as regi-
ões Nordeste, com 10.868 
(25,2%); Norte, com 4.431 
(10,3%); Sul, com 2.991 
(6,9%), e Centro-Oeste, 
com 1.656 (3,8%).

Em 11 de março, a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou situação de 

pandemia de coronavírus 
em todos os países. O termo 
é usado quando uma epide-
mia – grande surto que afeta 
uma região – se espalha por 
diferentes continentes com 
transmissão sustentada de 
pessoa para pessoa.

A Agência Brasil reuniu as 
principais dúvidas e pergun-
tas sobre covid-19. Veja o 
que se sabe sobre a pande-
mia e sobre o vírus até ago-
ra. (Agência Brasil)
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Quem tem auxílio emergencial 
negado pode fazer nova solicitação
O cidadão que tiver o 

auxílio emergencial 
de R$ 600,00 nega-

do pode agora contestar o 
resultado da análise e pedir 
novamente o benefício dire-
tamente pelo aplicativo ou 
site do programa. A atualiza-
ção nas plataformas foi feita 
a partir desta segunda-feira 
(20), informou a Caixa Eco-
nômica Federal.

No aplicativo ou no site, 
quem receber o aviso de “be-
nefício não aprovado” pode 
verificar o motivo e fazer 
uma contestação. Se o aviso 
for de “dados inconclusivos”, 
o solicitante pode fazer logo 
a correção das informações e 
entrar com nova solicitação, 
de acordo com a Caixa.

A responsável por in-
formar o motivo do auxílio 
emergencial não ter sido 
aprovado é a Dataprev, esta-
tal federal de tecnologia que 

analisa os dados informados 
pelo solicitante. O resultado 
é depois homologado pelo 
Ministério da Cidadania.

Para ter direito ao auxílio 
é preciso atender aos crité-
rios estabelecidos pela legis-

lação, como não ter emprego 
formal, não receber outro 
benefício do governo (com 
exceção do Bolsa Família), 
não ter renda familiar mensal 
maior que  R$ 3.135,00 ou R$ 
522,50 per capita (por pes-

soa), entre outros. As condi-
ções completas são descritas 
no site do programa.

Segundo a Caixa, respon-
sável pelos pagamentos, as 
principais inconsistências 
nos dados informados pelos 

solicitantes são:
• marcação como chefe 

de família sem indicação de 
nenhum membro;

• falta de inserção da in-
formação de sexo;

• inserção incorreta de 

dados de membro da fa-
mília, tais como CPF e data 
de nascimento;

• divergência de cadas-
tramento entre membros 
da mesma família;

• inclusão de alguma pessoa 
da família com indicativo de óbito.

 
CadÚnico
Os trabalhadores infor-

mais que possuem Cadastro 
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal, o 
CadÚnico, têm sua elegibili-
dade para receber o auxílio 
emergencial analisada auto-
maticamente pela Dataprev.

Nesse caso, se tiver o 
auxílio negado mesmo acre-
ditando ter direito ao bene-
fício, o trabalhador também 
pode recorrer diretamen-
te no aplicativo do auxílio 
emergencial ou no site do 
programa, informou a Caixa. 
(Agência Brasil)

Reprodução

Turismo no Brasil deve ter queda de 38,9% nos ganhos, aponta FGV
O Produto Interno Bru-

to (PIB) do setor de turis-
mo, que em 2019 chegou a 
R$270,8 bilhões, deve cair 
para R$165,5 bilhões em 
2020, indicando redução 
de 38,9% no faturamento. 
É o que indica o estudo 
“Impacto Econômico da co-
vid-19 e Propostas para o 
Turismo Brasileiro”, elabo-
rado pela FGV Projetos.

Segundo o levantamen-
to, em 2021, os ganhos com 
o turismo devem alcançar 

R$259,4 bilhões, valor 4,2% 
inferior ao patamar de 2019. 
A perda total do setor turísti-
co brasileiro será de R$ 116,7 
bilhões no biênio 2020-2021. 
Para cobrir essa lacuna, será 
necessário que o setor cres-
ça em média 16,95% ao ano 
em 2022 e em 2023, com PIB 
de, respectivamente, R$ 303 
bilhões e R$355 bilhões.

O mercado de viagens 
é um dos setores mais afe-
tados, pois as medidas de 
contenção do contágio pela 

covid-19 impactam direta-
mente sua dinâmica econô-
mica. Segundo análise do 
PewResearch Center, hoje, 
93% da população mundial 
vivem em países que adota-
ram algum tipo de medida 
de restrição de viagem e 
três bilhões de pessoas ao 
redor do mundo vivem em 
países que fecharam total-
mente suas fronteiras para 
estrangeiros.

No Brasil, o enxugamen-
to dessa área traz consequ-

ências significativas, já que 
o turismo é uma atividade 
fortemente geradora de em-
pregos em todas as faixas de 
renda. As atividades dessa 
natureza envolvem princi-
palmente, e em grande es-
cala, as áreas de menor grau 
de especialização.

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o setor 
de turismo responde por 
3,71% do PIB do país, e 
sua dinâmica é composta 

por diferentes atividades 
que serão diferentemente 
afetadas com o isolamento 
social. São elas: hotéis e 
pousadas; bares e restau-
rantes; transporte rodovi-
ário; transporte aéreo; ou-
tros transportes e serviços 
auxiliares dos transportes; 
atividades de agências e 
organizadores de viagens; 
aluguel de bens móveis; e 
atividades recreativas, cul-
turais e desportivas.

Neste estudo, a FGV Pro-

jetos considerou um perío-
do de confinamento de três 
meses. Passado esse perío-
do, deverá ter início o pro-
cesso de reequilíbrio dos 
negócios (estabilização) no 
Brasil, que deve se esten-
der por aproximadamente 
12 meses, uma vez que a 
saúde financeira dos negó-
cios e das famílias estará 
comprometida. No caso 
do turismo internacional, 
o período de recuperação 
poderá chegar a 18 meses.
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Itália deve começar a afrouxar 
isolamento do coronavírus dia 4
A Itália deve começar 

a afrouxar o isola-
mento do corona-

vírus em 4 de maio, mas o 
relaxamento, ansiosamente 
aguardado, será cauteloso e 
calculado, disse o primeiro-
-ministro, Giuseppe Conte, 
nesta terça (21).

O país é um dos mais du-
ramente atingidos pela pan-
demia de covid-19 – mais 
de 24,1 mil pessoas já mor-
reram desde que o contágio 
emergiu, em fevereiro.

Para conter a dissemina-
ção, o governo adotou restri-
ções abrangentes em março, 
orientando os italianos a 
ficarem em casa e fechando 
escolas, negócios e indús-
trias de toda a nação.

As restrições custam mui-
to à terceira maior economia 
da zona do euro, mas como o 
número de casos novos está 
diminuindo gradualmente, 
Conte disse que até o fi-
nal de semana apresentará 
os planos do governo para 
amenizar o confinamento.

“Gostaria de poder dizer 

‘vamos reabrir tudo. Imediata-
mente. Começamos amanhã 
de manhã’... mas tal decisão 
seria irresponsável”, escreveu 
o premiê no Facebook.

Ele prometeu “um plano 
sério, científico” que incluirá 
uma “reavaliação dos meios de 
transporte” para permitir que 
os trabalhadores viajem em 

segurança, novas regras comer-
ciais e medidas para verificar se 
o afrouxamento está causando 
um aumento de infecções.

“É sensato acreditar que o 

adotaremos a partir de 4 de 
maio”, disse, acrescentando 
que uma estratégia de saída 
precipitada e desorganizada 
faria pouco caso dos sacrifícios 

Reprodução

que os italianos aceitaram.
Conte evitou dar detalhes 

específicos sobre quais ne-
gócios terão permissão de 
reabrir primeiro ou quais li-
mites podem ser mantidos à 
circulação no país.

Nações de todo o mundo 
estão cogitando ou adotan-
do medidas para amenizar 
isolamentos, mas a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) alerta que isso deve 
ser feito lentamente e so-
mente quando houver ca-
pacidade de isolar casos e 
rastrear contatos.

 
Economia italiana
Líderes empresariais da 

Itália vêm pedindo um rela-
xamento das restrições, que 
estão entre as mais rigorosas 
do mundo, e alertando para 
a catástrofe econômica caso 
o isolamento perdure.

O Tesouro italiano acre-
dita que a economia se con-
trairá cerca de 8% neste ano, 
o que criaria a pior recessão 
do país desde a Segunda 
Guerra Mundial.

Falando ao Parlamento 
ontem, Conte prometeu, até 
o final do mês, medidas adi-
cionais de ao menos 50 bi-
lhões de euros para mitigar 
o impacto. Elas se somarão a 
um pacote de 25 bilhões de 
euros aprovado no mês pas-
sado. (Agência Brasil)



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 + 
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 
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 
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 
seR$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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656

BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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

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
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
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 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
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, 
banheiro, área de serviço 
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, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
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

JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
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

PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
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
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Snoop Dogg posta vídeo 
ouvindo Alcione, e Anitta 
pira: ‘Não acredito’

Quem poderia ima-
ginar que, depois de 
conquistar o respeito do 
vocalista Axl Rose, Alcio-
ne cairia do gosto de um 
dos rappers mais famo-
sos e influentes do mun-
do? Aconteceu.

Snoop Dogg divulgou 
um vídeo em sua conta 
no Instagram (que tem 42 
milhões de seguidores) 
em aparece escutando e 
curtindo muito o clássico 
“Você Me Vira a Cabeça 
(Me Tira do Sério)”, um 
dos grandes sucessos da 
carreira da cantora.

Entre uma baforada 
no charuto e outra, ele 
fecha os olhos, balança 
a cabeça e parece sim-
plesmente não acredi-
tar profundidade vocal 
da “Marrom”, mesmo, 
provavelmente, sem en-
tender uma palavra do 
que ela está cantando na 
música, que tem os ver-
sos “tem que me prender, 
tem que seduzir, só pra 
me deixar louca por você”.

Até o momento da 

publicação deste texto, noi-
te do dia 21, o vídeo tinha 
mais de 82 mil likes e 396 
mil visualizações.

Nos comentários do ví-
deo, vários brasileiros se sur-
preenderam a paixão ines-
perada do rapper, incluindo 
o produtor de cinema Frede-
rico Lapenda, Mano Brown, 
o ator e cantor Evandro Mes-
quita, a cantora Maria Gadu 
e Anitta. “Não acredito que 
você está ouvindo a rainha 
Alcione”, postou ela.

A publicação do vídeo de 
Snoop Dog ocorreu por vol-
ta das 0h de hoje (horário 
de Brasília), logo depois da 
live de Alcione no YouTube, 
que começou às 20h, durou 
2h20 e foi vista por um total 
de 2,1 milhões de pessoas. 
A versão ouvida por Snoop, 
contudo, era do disco origi-
nal da cantora.

Não é a primeira vez que 
Snoop Dogg posta coisas do 
Brasil. Em janeiro deste ano, 
ele postou dois stories com 
um gol de Lucas Lima na vitó-
ria do Palmeiras contra o Itu-
ano por 4 a 0, pelo Paulistão.

Thanos tem 
retorno confirmado 
em filme da Marvel

Jim Starlin, o criador de 
Thanos, confirmou o 
retorno do Titã Louco 

ao MCU (Universo Cinema-
tográfico da Marvel).

“Bem, eu entendo que a 
história não terminou com-
pletamente”, disse o quadri-
nista em entrevista ao Comic 
Book. “Eles já anunciaram 
isso. Eu acho que um jovem 
Thanos aparece em Os Eter-
nos. Eu me lembro de ter lido 
isso em algum lugar”, revelou.

Apesar do destino de Thanos 
em Vingadores: Ultimato, Starlin 
justificou o retorno do vilão:

“Eles ganharam muito di-
nheiro com esse cara. Portanto, 
não vejo eles o aposentando 
tão cedo. Os personagens de 
quadrinhos tendem a ter uma 
vida útil longa, que vai além dos 
atores que trabalham com eles. 
Eu meio que espero ver muito 
mais Thanos no decorrer do ca-
minho”, finalizou.

Thanos morreu em Vin-
gadores: Ultimato, mas isso 
não significa que sua histó-
ria no MCU acabou. Em Os 
Eternos, um dos próximos 
filmes da Marvel, os Devian-
tes serão apresentados.

Curiosamente, Thanos é 
um ser oriundo dessa raça de 
Deviantes, o que significa que 
sua origem deve ser contada 
em Os Eternos, seja por meio 
de flashbacks ou de outras 
maneiras alternativas.

Em um artigo a seguir, expli-
camos como Os Eternos pode 
trazer Thanos de volta ao MCU.

Deviantes
Assim como Os Eternos, 

os Deviantes são seres cria-
dos a partir da experimenta-
ção genética da raça humana 
realizada pelos Celestiais. En-
quanto Os Eternos possuem 
uma aparência semelhante 
à forma humana, os Devian-

tes possuem uma aparência 
monstruosa e grotesca.

Thanos é um destes De-
viantes, que sempre esti-
veram em guerra contra Os 
Eternos e contra a humanida-
de. No novo filme, a Marvel 
pode usar até mesmo a ori-
gem de Thanos para explicar 
esse complexo conflito.

Titã
Nos quadrinhos da Marvel, 

Thanos é filho de um Eterno 
chamado A’lars e de uma mu-
lher Titaniana chamada Sui-San. 
Apesar de sua ascendência, 
Thanos nasce com a Síndrome 
Deviante, que faz com que ele 
tenha uma aparência grotesca 
bem diferente de seus pais e de 
seu irmão, Eros.

Como a origem de Thanos 
ainda não foi contada no MCU, 
toda essa história poderia ser 
contada ao longo de Os Eternos 
por meio de flashbacks. Thanos 

poderia aparecer em uma forma 
mais jovem e sua participação 
seria ótima para contextualizar 
e explicar o conflito entre Os 
Eternos e os Deviantes de uma 
maneira que atraísse o público.

Os Eternos
Thanos é o maior vilão dos 

cinemas na atualidade, espe-
cialmente depois do suces-
so de Vingadores: Ultimato. 
Incluí-lo em Os Eternos seria 
uma ótima maneira de atrair 
mais público pro filme, espe-
cialmente quando a aparição 
do titã em sua juventude seria 
algo novo e inédito no MCU.

Os Eternos são personagens 
relativamente desconhecidos 
do grande público. No fim, a 
presença do Titã Louco pode dar 
uma importância nunca antes 
vista para esses personagens. 
Esperamos que isso aconteça. 
Os Eternos chegam aos cinemas 
em 11 de fevereiro de 2021.
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