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Escolas estaduais prorrogam 
suspensão de aulas presenciais
A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) prorrogou a suspensão de aulas presenciais até 30 de maio. A decisão cumpre 
o decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, e segue a recomendação da Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde nº 07/2020. p2
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Escolas estaduais prorrogam suspensão 
de aulas presenciais até 30 de maio
A Secretaria de Estado 

da Educação de Goiás 
(Seduc) prorrogou a 

suspensão de aulas presen-
ciais até 30 de maio, em vir-
tude da pandemia do novo 
coronavírus. A decisão cum-
pre o decreto nº 9.653, de 19 
de abril de 2020, e segue a 
recomendação da Nota Téc-
nica da Secretaria Estadual 
de Saúde nº 07/2020.

Cerca de 90% das es-
colas da rede estadual de 
ensino já aderiram ao re-
gime de aulas a distância 
desde o dia 23 de março. 
Naquele mês, o Conselho 
Estadual de Educação au-
torizou a execução de au-
las não presenciais, após o 
Governo de Goiás determi-
nar a suspensão das aulas 
presenciais para combater 
a disseminação do novo 
Coronavírus (Covid-19).

Segundo a Seduc, desde 
a implantação, coordena-
dores regionais, gestores e 
professores da rede estadu-
al têm desenvolvido ações 
pedagógicas para manter o 
cronograma letivo e alcançar 
o maior número de alunos. 
As ferramentas e estratégias 
adotadas para esse fim são 
videoaulas, grupos de What-
sApp, Google Classroom, lis-
tas impressas e entrega de 
materiais didáticos nas casas 
ou em pontos de referência 
de cada comunidade.  

 
Portal on-line
Para auxiliar professores 

e estudantes da rede esta-
dual nas aulas não presen-
ciais, o Governo de Goiás 

lançou um portal de conteú-
dos com aulas e listas de ati-
vidades para todas as séries 
dos Ensinos Fundamental e 
Médio. Atualizado semanal-
mente, o Portal NetEscola 
suplementa as aulas elabo-
radas pelos professores com 
conteúdo de todas as áreas 
do conhecimento.

 
aulas transmitidas 
pela tV
A partir da próxima se-

gunda-feira (27/4), a Seduc 
deve transmitir aulas para 
os Ensinos Fundamental e 
Médio pela TBC. A secreta-
ria negocia com a emissora 
a disponibilidade de um 
horário pela manhã e um 
horário no período da tar-
de dedicados à transmis-
são dos conteúdos.

 alunos sem 
acesso à internet
Em comunidades sem 

acesso à internet, as esco-
las estão organizando en-
trega de atividades, agen-
damento telefônico com os 
pais e impressão de listas. 
O mesmo cuidado tem sido 
adotado com os estudantes 
da zona rural. 

No Colégio Estadual Os-
car Ribeiro da Cunha, por 
exemplo, localizado em Rio 
Verde, os coordenadores 
pedagógicos entram em 
contato com os pais e esta-
belecem um ponto de en-
trega e distribuição das ati-
vidades. Semanalmente, um 
dos coordenadores vai até o 
local combinado e entrega 
as listas, que são retiradas 
por pais e alunos da região.

No município de Santo 
Antônio da Barra, segundo a 
coordenadora regional, a es-
tratégia foi outra. Antes das 
aulas não presenciais terem 
início, os gestores do Colégio 
Estadual Hermínio Rodrigues 
Leão agendaram com cerca 
de 120 pais o melhor horário 
para a retirada das atividades 
na escola. Também foi solicita-
do aos pais da zona rural que 
possuem acesso à internet 
que compartilhassem com os 
demais as atividades e as tare-
fas propostas pela escola.

 
educação especial
O trabalho dos profissio-

nais de apoio e professores 
de Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) segue nor-
malmente, porém a distância. 
Assim, os estudantes com defi-

ciência, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento/Transtorno 
do Espectro Autista e Altas Ha-
bilidades/Superdotação conti-
nuam sendo atendidos.

Superintendente de Mo-
dalidades e Temáticas Espe-
ciais da Seduc, Núbia Rejaine 
lembra que o plano de aula 
e a elaboração dos conteú-
dos são de responsabilidade 
dos professores regentes de 
cada área do conhecimento. 
O professor regente deve 
preparar, também, conteúdo 
adaptado para seus alunos 
com deficiência, de acordo 
com as limitações deles. Já 
o papel do profissional de 
apoio e do professor de AEE, 
como explicou, é de mediar 
essa aprendizagem, acom-
panhando de perto os estu-
dantes da Educação Especial.
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Fisco apreende 
carga de 
cerveja com 
nota fiscal 
irregular

O Fisco Goiás apre-
endeu nesta terça-feira 
(21/4) uma carreta com 
2,5 mil caixas de cerveja 
de uma marca nacional 
com nota fiscal irregu-
lar. A fiscalização que re-
sultou na apreensão da 
mercadoria foi realizada 
em parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF). 
A ação constatou que a 
mercadoria transportada 
seria descarregada em um 
galpão em Anápolis, sem 
o pagamento do ICMS. 
Neste local também fo-
ram encontradas mais de 
200 mil unidades de be-
bidas de marcas diversas, 
sendo 13 mil apenas em 
latas de refrigerantes.

Segundo o Fisco, o 
valor da carga, avaliado 
em R$226.873,92, gerou 
uma base de cálculo de 
quase R$ 300 mil. O esta-
belecimento não possuía 
cadastro junto à Secreta-
ria de Estado da Econo-
mia. O auto de infração 
foi de R$ 137 mil, entre 
ICMS sonegado e multa. 
A mercadoria deixou o 
Rio de Janeiro com des-
tino a Itaituba, no Pará, 
tendo sido desviada para 
ser descarregada clan-
destinamente em Goiás. 

A fiscalização, que 
também contou com o 
apoio da Delegacia Re-
gional de Fiscalização de 
Anápolis, levou a carreta 
para o pátio da Secretaria 
da Economia, em Goiâ-
nia, onde vai permanecer 
até o final das diligências 
que serão realizadas pelo 
fisco estadual.

Segundo Gerson Segun-
do, delegado fiscal de Goi-
ânia, na visita do Fisco ao 
galpão suspeito, o proprie-
tário tentou evitar a fisca-
lização fechando o galpão, 
mas a ação conjunta das 
forças envolvidas impediu 
a tentativa. “A pandemia 
do coronavírus não está 
impedindo o trabalho dos 
auditores fiscais. Nossas 
equipes estão a postos uti-
lizando máscaras de prote-
ção durante as abordagens 
nas rodovias federais e es-
taduais”, disse.

Mortes por coronavírus 
no Brasil superam 2,9 mil

Secretaria de Meio Ambiente emite alerta 
de observação para o Rio Meia Ponte

O número de mortes em 
razão da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19) chegou 
a 2.906, conforme balanço 
mais recente divulgado nesta 
quarta-feira (22/4) pelo Minis-
tério da Saúde. Já os casos con-
firmados subiram para 45.757. 
O índice de letalidade ficou 
em 6,4%. O ministro da Saúde, 
Nelson Teich, confirmou que 
24,3 mil pessoas conseguiram 
se recuperar da doença 

 O número de óbitos mar-
cou um aumento de 6% em 

relação a terça (21), quando 
foram registradas 2.741 víti-
mas de covid-19. Já os casos 
confirmados representaram 
um crescimento de 6,2% 
sobre os dados de ontem, 
quando foram contabilizadas 
43.079 pessoas infectadas.

São Paulo concentra o maior 
número de falecimentos (1.134), 
quase três vezes o número do 
segundo colocado, o Rio de Ja-
neiro (490). Os estados são se-
guidos por Pernambuco (282), 
Ceará (233) e Amazonas (207).

O Governo de Goiás, por 
meio da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Semad), 
emitiu um alerta geral para 
as regiões banhadas pela 
Bacia do Rio Meia Ponte, 
que pode receber mais 
chuvas nos próximos dias. 
Segundo a Semad, as fortes 
chuvas que caíram sobre a 
região de Ituaçu e Inhumas, 
na madrugada de segunda-
-feira (20/4) elevaram as 
águas do rio em mais de 4,5 

metros, o que causou alaga-
mentos. O Corpo de Bombeiros 
e a Defesa Civil estão nos locais 
afetados prestando os devidos 
socorros à população.

Segundo o Centro de Infor-
mações Meteorológicas e Hi-
drológicas de Goiás (Cimehgo), 
a alta no volume das águas 
do Meia Ponte já chegou em 
Goiânia, com alguns bairros e 
comunidades que margeiam 
o rio afetados. O nível do rio 
ultrapassou os 6 metros na 
capital, nesta quarta-feira (22). 

“Pedimos à população que 
vive próxima ao Rio Meia Ponte 
que fique em estado de alerta, 
que mantenha uma observação 
constante do nível das águas até 
o próximo final de semana”, dis-
se o gerente do Cimehgo, André 
Amorim. “A água irá percorrer 
o caminho até o município de 
Itumbiara, com alto volume. 
Caso a população observe que 
o rio está subindo, a recomen-
dação é de sair do local, retirar 
animais e procurar as autorida-
des responsáveis”, alertou.
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Governo apresenta propostas para 
compra de produtos contra a covid-19
O Governo de Goiás, 

por meio do Comitê 
Intersecretarial, vai 

apresentar nesta quinta-fei-
ra (23/4) uma planilha com 
detalhes sobre as propostas 
comerciais recebidas rela-
cionadas aos chamamentos 
públicos para a aquisição 
de materiais necessários ao 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus. Entre 
os materiais estão respirado-
res, equipamentos de prote-
ção individual (EPIs), camas 
para hospitais e kits para 
diagnóstico da Covid-19. 

Segundo o coordenador 
do Comitê, Pedro Sales, to-
dos os chamamentos públi-
cos necessários até aqui para 
aquisição de produtos foram 
publicados no Diário Oficial. 
Sales ressaltou que os inte-
ressados precisaram forma-
lizar a proposta de venda 
via e-mail até meio-dia des-
ta quarta-feira (22/4). “Va-

mos organizar uma planilha 
com os ofertantes, preços e 
prazos para entrega. Então, 
definiremos quais foram as 
propostas mais vantajosas”, 
disse, referindo-se às infor-

mações que serão divulga-
das na quinta-feira.

O próximo passo, segundo 
Sales, é a análise da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES-GO), 
uma avaliação se os itens a se-

rem adquiridos estão em con-
formidade técnica com as de-
mandas da pasta. “O processo 
ainda vai para a Controladoria-
-Geral do Estado, que faz uma 
última análise de verificação, 

idoneidade e lisura. Por último, 
a Procuradoria-Geral do Estado 
lança seu parecer sobre a juridi-
cidade do rito e, então, concluí-
mos a compra”, explicou.

Desde que foi decretado 

o estado de emergência em 
saúde pública, em 13 de mar-
ço, o Estado passou a dispen-
sar licitações para aquisição 
de bens e serviços relaciona-
dos ao combate à Covid-19. 

Os produtos e equipa-
mentos que estão em fase 
de aquisição pelo Estado 
serão destinados aos hospi-
tais estaduais que realizam 
atendimento aos pacientes 
com suspeita ou confirma-
ção de Covid-19. Parte deles, 
como é o caso de respira-
dores e camas, servirá para 
equipar os quatro hospitais 
que foram recentemente 
estadualizados e se torna-
rão unidades de campanha 
durante essa pandemia. São 
eles: Hospital Municipal de 
Formosa, Hospital das Clíni-
cas Drº Serafim de Carvalho 
de Jataí, Hospital Municipal 
de Luziânia e Hospital Muni-
cipal Geraldo Landó, de São 
Luís de Montes Belos.

Geraldo Bubniak

Seis dias depois de assumir a Saúde, Teich segue estudando o novo coronavírus
Seis dias depois de ser 

escolhido para assumir o co-
mando do Ministério da Saú-
de, Nelson Teich disse que 
ainda está estudando a situ-
ação do novo coronavírus no 
País e que precisa de mais in-
formações para agir. De con-
creto, não anunciou nada 
além do nome de seu novo 
“braço-direito”, o secretário-
-executivo do ministério, 
general Eduardo Pazuello, 
que na realidade é uma es-
colha pessoal do presidente 
Jair Bolsonaro acatada por 
Teich. O novo ministro co-
nheceu seu maior aliado no 

Ministério da Saúde só nesta 
segunda-feira (20/4).

Em sua primeira entrevis-
ta coletiva, Nelson Teich, vol-
tou a repetir hoje afirmações 
de seu primeiro discurso. “A 
gente sabe muito pouco da 
doença”, disse o ministro. “A 
informação sobre a doença 
é crítica. A impressão que 
eu tenho é que a gente tem 
que ser muito mais eficiente 
do que é hoje. É uma corri-
da contra o tempo”, disse o 
ministro. Desde o primeiro 
discurso de Teich, na quinta-
-feira passada, até agora, os 
dados oficiais saltaram de 

30.420 casos de contamina-
ções para 45.757 casos nesta 
quarta-feira (22). São mais 
de 15 mil novos casos con-
firmados. Sobre o número 
de mortos, são quase 1 mil 
óbitos no mesmo intervalo, 
saindo de 1.924 mortos para 
os atuais 2.906 mortos.

Em uma frase de seu dis-
curso rápido, parecia até mes-
mo emular os jargões usados 
por Bolsonaro. “A gente tem 
que tentar entender melhor 
isso aí”, comentou. De racio-
cínio mais conciso que o de 
seu antecessor no ministério, 
Luiz Henrique Mandetta, Tei-

ch sinalizou que prepara uma 
“diretriz” para que Estados 
e municípios de todo o País 
comecem a executar planos 
de retomada das atividades e 
econômicas, a partir da flexi-
bilização do isolamento social, 
como quer Bolsonaro. “É im-
possível um País viver um ano, 
um ano e meio parado. Um 
programa de saída, isso é que 
a gente vai desenhar e dar 
suporte para Estados e muni-
cípios”, disse o novo ministro.

Ao mencionar o general 
Eduardo Pazuello, procurou 
fazer uma defesa do novo se-
cretário-executivo. “Acredito 

que ele possa de verdade 
ajudar a criar um programa 
de crescimento compatí-
vel com a necessidade que 
nós temos hoje”, disse. Da-
qui a uma semana, Teich se 
comprometeu em entregar 
as “diretrizes” do que será 
feito no País. O Ministério 
da Saúde, na prática, repas-
sa orientações a Estados e 
municípios. Governadores e 
prefeitos têm liberdade para 
acatá-las ou não.

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) impôs uma der-
rota ao Palácio do Planalto 
e já decidiu que prefeitos e 

governadores podem defi-
nir medidas de isolamento 
social para enfrentar a pan-
demia. “O Brasil é gigante 
e heterogêneo. Na semana 
que vem, estamos entregan-
do um modelo que possa 
ser usado como parâmetro”, 
disse Teich, sem dar mais de-
talhes sobre o assunto. “Não 
tem fórmula mágica. As solu-
ções não são boas ou ruins, 
são bem ou mal usadas. A 
situação é difícil, complexa, 
mas com certeza temos con-
dições de passar por ela, dei-
xar o sistema de saúde mais 
forte pro pós-covid.”
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Dólar vai a R$ 5,40 e tem novo recorde 
histórico com aposta de corte de juros
O dólar subiu 1,90% 

e fechou a quarta-
-feira, 22, em nova 

máxima histórica, cotado em 
R$ 5,4087. O real destoou de 
outras moedas emergentes, 
que ganharam força ante 
a moeda americana hoje, 
e teve o pior desempenho 
em uma cesta de 34 divisas 
internacionais. O principal 
fator para a disparada do dó-
lar hoje, de acordo com ana-
listas de câmbio atribuem, é 
a consolidação da visão que 
o Banco Central vai cortar os 
juros de forma mais agres-
siva nos próximos meses, 
além de um ajuste nos pre-
ços por conta do feriado aqui 
ontem, enquanto o mercado 
externo operou e o dólar se 
fortaleceu com a queda livre 
das cotações do petróleo. 
No mercado futuro, o dólar 
para maio bateu em R$ 5,45 
no final da tarde.

O BC fez intervenção no 
mercado de câmbio hoje no 
horário que vem fazendo re-
gularmente, entre 15h30 e 
16 horas. A oferta inicial foi 

de US$ 500 milhões de swap 
cambial (venda de dólar no 
mercado futuro), mas des-
se total só foi vendido US$ 
330 milhões, um sinal de 
que o mercado pode estar 
querendo mais dólar à vista, 
segundo um gestor de multi-
mercados. A ação do BC le-

vou o dólar a cair abaixo de 
R$ 5,40 por algum tempo, 
recuando a R$ 5,38, mas a 
moeda americana voltou a 
acelerar a alta e a superar 
este nível logo depois.

“Especulações sobre cor-
tes de juros estão pressionan-
do o real”, avalia a analista de 

moedas do banco alemão 
Commerzbank, You-Na Park-
-Heger. Ela menciona que a 
previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do Brasil vem sendo constan-
temente revisada para baixo 
e ainda declarações de diri-
gentes do BC reforçam essa 

visão de corte maior. Hoje, o 
banco Fibra passou a prever 
queda de 6% no PIB este ano 
e a Fitch Ratings espera con-
tração de 4%.

Nos juros, entre os ban-
cos, o ASA Bank passou a 
prever corte de 1 ponto por-
centual em maio e o Barclays 

elevou sua estimativa de 
redução de 0,50 ponto para 
0,75. Para a economista e 
estrategista de câmbio do 
Banco Ourinvest, Cristiane 
Quartaroli, o movimento de 
hoje no câmbio foi em maior 
parte interno, com a curva 
futura de juros passando a 
precificar cortes mais inten-
sos da Selic. Este movimento 
ganhou força, ressalta ela, 
após México e Turquia re-
duzirem suas taxas ontem 
em reuniões extraordiná-
rias. Isso ajudou a aumentar 
a aposta aqui, de um corte 
maior na reunião de maio ou 
mesmo antes, de forma ex-
traordinária. Por isso, o real 
teve desempenho hoje pior 
que seus pares.

A analista do Banco Ourin-
vest destaca que também não 
contribui para a melhora do 
real o clima político. Além do 
comportamento recente de 
Jair Bolsonaro, trocando far-
pas com o Congresso e indo a 
manifestações, ela ressalta que 
falta um plano nacional sobre 
como sair da quarentena.

Reprodução



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

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

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

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

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

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
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
-------------------------------
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 soó-
timo acabamento e es-
trutura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
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 
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 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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 
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 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/
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, 23 de Abril de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Cleber e Cauan realizam 
live com participação 
de Max e Luan

A dupla Cleber e Cauan 
realiza a live Resenha em 
Casa nesta quarta-feira 
(22/4). A apresentação 
online sesrá no canal ofi-
cial dos sertanejos no 
YouTube, a partir das 21 
horas, e contará com a 
participação da dupla 
Max e Luan. O objetivo da 
transmissão é arrecadar 
doações para os trabalha-
dores informais da música 
que estão sem atuar devi-
do à crise provocada pela 
suspensão dos eventos 
durante a quarentena.

conteúdo
“Menos teoria e mais 

prática: O varejo que se 
reformula” é o tema da 
live transmitida pelo LIDE 
Goiás (@lidegoias) em 
seu perfil do Instagram 
nesta quinta-feira (23), 
das 19h30 às 20h15. O 
debate será com o advo-
gado e empresário filiado 
ao LIDE Futuro, Thiago 
Pena. Ele é sócio-funda-
dor da marca de óculos 
Jazz & Co. e abordará no 
debate on-line dicas de  
como o varejo goiano 
pode ser transformar em 
período de distanciamen-
to social para driblar a cri-
se econômica.

Vcajuda
Para apoiar os empre-

sários do segmento de 
material de construção 
que precisaram migrar o 
atendimento presencial 
para o virtual, a Voto-
rantim Cimentos lançou 
criou o movimento VCa-
juda com o objetivo de 
oferecer conteúdo rele-
vante e soluções digitais 
que os ajudem nas ven-
das durante o período de 
pandemia do Covid-19. 
No portal, os varejistas 

podem utilizar a área Sou 
uma loja, em que estão 
disponíveis materiais e 
sugestões de comunica-
ção digital para as lojas. 
Traz também informa-
ções para os lojistas apri-
morarem o atendimento 
ao cliente, com dicas para 
interação nas redes so-
ciais, WhatsApp Business 
e cursos de capacitação 
em vídeos disponibiliza-
dos na plataforma.

 
Rede solidária
A Clínica Mare - Saúde 

Integrada usou seus recur-
sos e rede de fornecedo-
res para comprar mais de 
1,2 tonelada de alimentos 
e insumos de higiene. Em 
uma ação realizada nas 
redes sociais da clínica, 
os seguidores puderam 
indicar instituições e co-
munidades carentes para 
receber os kits montados. 
As doações foram des-
tinadas a Legião da Boa 
Vontade (LBV), Central 
Única das Favelas (CUFA) 
e a Comunidade Emanuel-
le - Novo Mundo, assistida 
pela Igreja Metropolitana 
Goiânia Leste.

cursos
Parceria entre Gyntec e 

Bits traz para Goiás nano-
-cursos de inovação. De-
talhes sobre esses cursos 
serão apresentados numa 
#Live que será transmitida 
nesta quinta-feira (23), às 
11 horas, pelo Instagram 
e LinkedIn @institutogyn-
tec. Os nano-cursos são 
ministrados online, com 
duração de um a três 
dias, com uma inovado-
ra proposta de educação 
continuada para desen-
volver nas pessoas habili-
dades necessárias para o 
ambiente digital.

Metallica lança 
álbum gravado de 
show feito no Brasil

A banda Metallica daria 
início na terça-feira 
(21/4), à sua turnê 

pelo Brasil, começando por 
Porto Alegre. No entanto, 
por causa do avanço do co-
ronavírus, o grupo precisou 
adiar para dezembro os sho-
ws do tour WorldWired.

Para compensar essa au-
sência causada pela pande-
mia, o quarteto, que tem uma 

grande legião de fãs no Brasil, 
decidiu lançar o álbum ao vivo 
e inédito Live In Brazil (1993-
2017), reunindo áudios das 
performances realizadas nas 
diversas vezes que a banda se 
apresentou no País.

O disco compila 18 fai-
xas com áudios tirados de 
shows do Rio, Porto Alegre 
e São Paulo, entre 1993 
e 1999, e também outras 

canções remasterizadas dos 
anos seguintes. O reper-
tório inclui sucessos como 
The Unforgiven (ao vivo em 
São Paulo, 1993), Nothing 
Else Matters (Rio de Janeiro, 
2015), Enter Sandman (São 
Paulo, 2017), One (Rio de 
Janeiro, 2013), entre outros.

“Nossas agendas estavam 
reservadas para a nossa 17.ª 
visita ao Brasil, desde 1989. 

Em vez de ficar em casa chate-
ados por não podermos pas-
sar a noite com todos vocês, 
pensamos que seria divertido 
percorrer antigas lembranças 
e revisitar tudo de bom que 
fizemos no passado. A par-
tir de hoje (21), um novo ál-
bum ao vivo está disponível 
no seu aplicativo de música 
favorito”, disse a banda, em 
um comunicado oficial.

Reprodução


