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Decretado escalonamento 
para abertura do comércio
A prefeitura de Goiânia decretou o escalonamento de horários para o início do expediente diário do comércio, indústria 
e prestação de serviços no âmbito do município. O escalonamento entra em vigor a partir desta quarta-feira. p2
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Brasil supera China e chega a 5.017 
mortes por coronavírus, 474 em 24h
O Brasil registrou 474 mortes decorrentes do novo coronavírus nas 
últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta terça-feira, 28. p4

Diário Do EstaDo

Alceu 
VAlençA 
anuncia 
live p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 29 de Abril de 2020cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Divulgado escalonamento de horários 
para abertura do comércio em Goiânia

A prefeitura de Goiânia 
decretou na tarde des-
ta terça-feira (28/4) o 

escalonamento de horários 
para o início do expediente 
diário do comércio, indústria 
e prestação de serviços no 
âmbito do município. O esca-
lonamento entra em vigor a 
partir desta quarta-feira (29).

Segundo a prefeitura, as 
medidas, tomadas por deli-
beração do Gabinete de Ges-
tão de Crise COVID-19, visam 
diminuir o fluxo de passagei-
ros nos terminais de embar-
que e desembarque do sis-
tema de transporte coletivo 
que atende a grande Goiânia, 
principalmente no chamado 
horário de pico, e assim mini-
mizar o risco de propagação 
do novo coronavírus.

Segundo o prefeito  Iris 

Rezende, as medidas que es-
tão sendo adotadas a partir 
da edição do novo decreto 
municipal foram tomadas 
com a participação do go-
vernador Ronaldo Caiado e 
acertadas durante uma au-
diência realizada na manhã 
desta terça-feira entre os 
dois gestores. “As ações da 
prefeitura e do governo de 
Goiás estão focadas no senti-
do de minimizar todas as di-
ficuldades vividas por quase 
todos os segmentos sociais e 
econômicos da nossa cidade 
e do nosso Estado”, disse.

De acordo com o docu-
mento assinado pelo pre-
feito Iris Rezende, que foi 
publicado nesta terça-feira 
(28) no Diário Oficial do Mu-
nicípio, os vários segmentos 
das atividades econômicas 

estabelecidos no município 
de Goiânia deverão obede-
cer uma escala de horários 
para o início de atendimento 
ao público e, evidentemen-
te, para início do turno de 
trabalho dos seus colabora-
dores. O decreto estabelece 
escala com cinco intervalos 
de horários distintos para o 
início do funcionamento das 
empresas, começando às 5h 
da manhã e prosseguindo 
até às 10h, com intervalo de 
abertura de uma hora entre 
cada segmento.

Ficou definido que aos es-
tabelecimentos autorizados 
a funcionar durante 24 horas 
não se aplica a recomendação 
prevista no decreto, ficando 
recomendado que as trocas 
de turnos ocorram de maneira 
a não sobrecarregar o trans-

porte público. O decreto do 
chefe do executivo municipal 
determina, ainda, que as con-
cessionárias de transporte pú-
blico coletivo urbano deverão 
observar, rigorosamente, no 
âmbito do município de Goiâ-
nia, o limite de capacidade de 
passageiros sentados, sendo 
proibido o embarque nos ve-
ículos acima deste limite, em 
conformidade com o disposto 
na legislação relativa ao en-
frentamento da pandemia da 
covid-19. Além disso, deverão 
adotar medidas de higieniza-
ção e ventilação nos veículos 
que operam na capital.

Escalonamento
Começam entre 5 e 6 

horas: Limpeza urbana e 
coleta de lixo, excetuada a 
limpeza púbica; Postos de 

Combustíveis; Panificadoras
Começam entre 6 e 7 ho-

ras: Área de saúde, como ser-
viços ambulatoriais em hos-
pitais, clínicas, laboratórios, 
etc; Indústrias alimentícias; 
Indústrias farmacêuticas/
medicamentos; Construção 
Civil; Supermercados.

Começam entre 7 e 8 ho-
ras: Empregados domésticos 
e diaristas; Vigilantes, zela-
dores e porteiros; Farmácias 
e drogarias; Oficinas mecâni-
cas e borracharias.

Começam entre 8 e 9 ho-
ras: Lojas de produtos agro-
pecuários e veterinários; 
Hospitais e clínicas veteriná-
rias; Agências lotéricas.

Começam entre 9 e 10 ho-
ras: Bancos; Revendas/con-
cessionárias de veículos; Bar-
bearias e salões de beleza.

Reprodução

Prefeitura de 
Goiânia amplia 
fiscalização no 
combate ao 
coronavírus

O prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende, instituiu, por 
meio de decreto assina-
do e publicado no Diário 
Oficial do Município nesta 
terça-feira (28/4), a Central 
de Fiscalização Covid-19. 
A iniciativa tem a finalida-
de de intensificar as ações 
de fiscalização em esta-
belecimentos comerciais, 
industriais e de prestação 
de serviços, e coibir as ati-
vidades e condutas incom-
patíveis com as ações de 
combate à pandemia do 
novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, a 
Central de Fiscalização tem 
como atribuições e compe-
tências promover o aten-
dimento às demandas de 
fiscalização das atividades 
e condutas incompatíveis 
com as ações de combate 
à pandemia no município 
de Goiânia, nos estabeleci-
mentos comerciais, indus-
triais e de prestação de ser-
viços que estejam sujeitos à 
fiscalização da administra-
ção pública municipal, bem 
como atividades, eventos 
ou reuniões nos espaços 
públicos e privados locali-
zados no âmbito da capital.

Além disso, a Central 
poderá adotar os proce-
dimentos administrativos 
necessários à aplicação de 
penalidades nos limites 
da competência da admi-
nistração pública munici-
pal, com a celeridade que 
a situação de emergência 
requerer e também solici-
tar apoio operacional de 
outros órgãos/entidades 
da Administração Pública 
ou da iniciativa privada 
para efetivação das ações 
realizadas por seus agen-
tes públicos.

Os infratores das nor-
mas sanitárias já instituídas 
pelas autoridades, sejam 
elas municipal, estadual 
ou federal, identificados 
nos termos do novo de-
creto, estarão sujeitos às 
penalidades previstas na 
legislação administrativa 
sem prejuízo daquelas es-
tabelecidas na legislação 
civil e penal, em especial o 
disposto no artigo 268, do 
Código Penal Brasileiro.

Obras interditam Avenida 
Mutirão, em Goiânia

Carreta quebra e 
interdita parcialmente 
a BR-060, em GuapóA Avenida Mutirão, em Goi-

ânia, será parcialmente inter-
ditada para obras a partir das 
19h, nesta terça-feira (28/4). 
Segundo a Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade (SMT), o tráfego 
não será interrompido, ape-
nas direcionado para uma das 
pistas. A primeira etapa das 
obras, entre as Avenidas 85 e 
T-7, deve durar oito dias. 

A prefeitura da capital 
também informa que a par-

tir desta quarta (29), às 7h, a 
Rua José Hermano, no Setor 
Campinas, receberá obras de 
reconstrução. Na primeira eta-
pa, a via será interditada entre 
as avenidas Castelo Branco e 
Anhanguera e o trânsito será 
desviado para a Rua Jaraguá. 
A Rua Mato Grosso, entre as 
ruas Quintino Bocaiúva e a 
José Hermano, também será 
interditada e terá acesso local. 
A primeira parte do trabalho 
deve durar dois dias.

Uma carreta com car-
ga excedente quebrou na 
manhã desta terça-feira 
(28/4), na BR-060, em 
Guapó, e deixou a rodo-
via parcialmente interdi-
tada. O caso aconteceu 
no km 186 da rodovia. 

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o 
veículo saiu de Guapó sen-
tido Goiânia transportando 

postes de energia. Ao pegar o 
retorno para seguir rumo a Rio 
Verde, o autocarga quebrou 
na área do retorno e ocupou a 
rodovia no sentido para quem 
segue para Rio Verde. 

Conforme a corporação, 
o trânsito no local está 
comprometido e requer 
atenção especial dos mo-
toristas. Policiais realizam o 
controle nesta manhã. 

Para quem segue de Gua-
pó para Goiânia, o trânsito 
flui em apenas uma pista. 
No sentido Goiânia para Rio 
Verde, os motoristas passam 
para a pista contrária e per-
correm do km 186 até o km 
189 na contramão da via e 
retornam para a rodovia em 
direção a Rio Verde. 

Em função de a carga ser 
superdimensionada, há a 
necessidade da retirada dos 
postes e posteriormente a 
remoção do veículo em pane 
para fazer a liberação da ro-
dovia. A previsão para libera-
ção da rodovia é para o final 
da desta terça-feira.
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Governo estende restrição 
à entrada de estrangeiros
O governo brasileiro 

decidiu estender por 
mais 30 dias as res-

trições para ingresso de es-
trangeiros no Brasil por voos 
internacionais, independen-
temente da nacionalidade, 
como medida para tentar con-
ter o avanço do novo corona-
vírus no País. A decisão consta 
de Portaria Interministerial da 
Casa Civil, ministérios da Jus-
tiça, Infraestrutura e Saúde, 
publicada em edição extra do 
Diário Oficial da União que 
circula na tarde desta terça-
-feira (28/4). A medida res-
tritiva tinha sido adotada em 
27 de março pelo prazo de 
30 dias, o que agora é pror-
rogado por igual período.

Segundo o texto, a medi-
da atende à recomendação 
técnica e fundamentada da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). A 
restrição não se aplica a bra-

sileiro, nato ou naturalizado; 
imigrante com residência de 
caráter definitivo, por prazo 
determinado ou indetermi-
nado, no território brasileiro; 
profissional estrangeiro em 

missão a serviço de organis-
mo internacional, desde que 
devidamente identificado; 
funcionário estrangeiro acre-
ditado junto ao Governo bra-
sileiro; estrangeiro que seja 

cônjuge, companheiro, filho, 
pai ou curador de brasileiro; 
cujo ingresso seja autorizado 
especificamente pelo Gover-
no brasileiro em vista do inte-
resse público; e portador de 

Registro Nacional Migratório; 
ao transporte de cargas; pas-
sageiro em trânsito interna-
cional, desde que não saia da 
área internacional do aero-
porto e que o país de destino 

admita o seu ingresso; e pou-
so técnico para reabastecer, 
quando não houver neces-
sidade de desembarque de 
passageiros das nacionalida-
des com restrição.

O veto não impede ainda 
o ingresso e permanência da 
tripulação e dos funcionários 
de empresas aéreas no País 
para fins operacionais, ainda 
que estrangeira. O descum-
primento das medidas res-
tritivas implicará ao agente 
infrator: responsabilização 
civil, administrativa e penal; 
repatriação ou deportação 
imediata; e inabilitação de 
pedido de refúgio.

A portaria abre exceção ao 
estrangeiro que estiver em 
um dos países de fronteira 
terrestre e precisar atravessá-
-la para embarcar em voo de 
retorno a seu país de residên-
cia, desde que seja dada auto-
rização da Polícia Federal.

Reprodução

Teich admite escalada da covid-19 e silencia sobre campanha contra quarentena
O ministro da Saúde, Nel-

son Teich, admitiu nesta terça-
-feira (28/4) o agravamento da 
crise do novo coronavírus, com 
a escalada de casos e mortes 
da covid-19 em diversas regi-
ões do Brasil, que superou a 
China em vítimas. O ministro 
silenciou sobre campanha per-
manente do presidente Jair 
Bolsonaro para acabar com 
medidas de isolamento social. 
“Há alguns dias eu coloquei 
que (o número de mortos e 

contaminações) poderia ser 
um acúmulo de casos de dias 
anteriores que foi simples-
mente resgatado, mas como 
temos manutenção desses 
números elevados e crescen-
tes, temos que abordar isso 
como um problema, como 
uma curva que vem crescen-
do, como um agravamento 
da situação”, disse Teich.

Em uma declaração de 
apenas 16 minutos à im-
prensa, respondendo so-

mente a quatro perguntas 
previamente selecionadas, 
o ministro citou as cidades 
de Manaus, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo como os 
locais que mais preocupam. 
Ele repetiu que o Brasil tem 
diferentes quadros da doen-
ça, que merecem tratamen-
tos específicos. Ao mesmo 
tempo em que Teich falava 
por videoconferência no Mi-
nistério da Saúde, em uma 
coletiva anunciada às pres-

sas, nem meia hora antes 
de ocorrer, o presidente Jair 
Bolsonaro repetia a apoiado-
res, em frente ao Palácio da 
Alvorada, que deseja o fim 
das quarentenas no Brasil.

Ele disse que tem con-
versado com associações da 
indústria sobre o tema, mas 
afirmou que quem decide 
sobre assuntos de saúde é o 
ministro. Teich reconheceu 
que a “situação é difícil” e 
afirmou que o governo fede-

ral trabalha para “dar supor-
te aos Estados e Municípios”.

O general Eduardo Pa-
zuello, que será nomeado 
secretário-executivo do Minis-
tério da Saúde, afirmou que 
o País deve priorizar envio de 
respiradores, leitos e equipa-
mentos de proteção a locais 
mais atingidos pelo vírus. 
“Mudou a prioridade”, disse 
ele, sem explicar o que efe-
tivamente foi alterado, dado 
que o ministério já vinha con-

centrando esforços, logica-
mente, nas regiões que mais 
precisam de apoio de pessoal, 
equipamentos e suprimentos.

Mais cedo, Teich foi co-
brado por governadores do 
Norte sobre atrasos para 
entrega de produtos contra 
a covid-19. Pazuello disse 
que 185 respiradores serão 
enviados na quarta-feira (29) 
a Estados que atravessam 
um cenário mais difícil neste 
momento.
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Brasil supera China e chega a 5.017 
mortes por coronavírus, 474 em 24h
O Brasil registrou 474 

mortes decorrentes 
do novo coronaví-

rus nas últimas 24 horas, 
segundo dados atualizados 
nesta terça-feira, 28, pelo 
Ministério da Saúde. Com 
isso, o total oficial de ví-
timas da covid-19 no País 
chegou a 5.017, superando 
os números da China, mar-
co zero da doença, que de 
acordo com a OMS já somou 
4.643 mortes pelo vírus.

Com a atualização desta 
terça, o Brasil bateu nova-
mente seu recorde de maior 
número de mortes por co-
vid-19 registrados em um 
único dia. Já o número total 
de casos confirmados da 
doença no Brasil subiu de 
66.501 para 71.886 , sendo 
5.385 novos casos registra-
dos de ontem para hoje.

Atualizado diariamente, 
o número de mortes regis-
tradas por covid-19 das últi-
mas 24 horas não se refere 
efetivamente a quantas pes-
soas faleceram entre um dia 

e outro, mas sim ao núme-
ro de mortes que tiveram 
o motivo de coronavírus 

confirmado nesse intervalo. 
Conforme mostrou reporta-
gem do Estado, registros de 

óbito por covid-19 chegam 
a demorar um mês para se-
rem confirmados.

São Paulo 
Segundo informações 

divulgadas hoje em coleti-

va de imprensa no Palácio 
dos Bandeirantes, São Pau-
lo registrou um recorde de 
mortes pela covid-19, com 
224 óbitos, um aumento de 
12% em relação ao número 
divulgado na segunda-feira, 
27. Com isso, o Estado já 
totaliza 2.049 mortes, de 
acordo com a contagem 
estadual. “Como não te-
mos uma fila de testes, isso 
significa que esses novos 
casos foram confirmados e 
são desses dias, por agora”, 
afirmou o secretário esta-
dual da Saúde, José Henri-
que Germann.

De acordo com o balan-
ço, 81% dos leitos de UTI 
na Grande São Paulo es-
tão ocupados. No Estado, 
esse índice é de 61,6%. 
De acordo com Germann, 
1.437 pessoas estão inter-
nadas em UTI. Em enfer-
maria, há 1.800 pacientes 
internados. A taxa de ocu-
pação nesses leitos é de 
44,5% no Estado e 70% na 
região metropolitana.

Reprodução



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

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

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

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

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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2413Goiás, Tocantins e DF, 29 de Abril de 2020



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do banco 
Itau centro casa de 3/4 - 
1 suiWhatsapp 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, 
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

-------------------------------
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-
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 social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,coz
inha,sala,varanda,barrac
ão com 2/4, sala e cozi-
nha com entrada individu-
al toda mobi liada,portão 
8487-3063 Cre ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
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. 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. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

-------------------------------
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

-------------------------------
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-
láconsultor de negócios 
para atendimento a clien-
tes 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

-------------------------------
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 – 
-------------------------------
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 
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, 29 de Abril de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Basileu França lança 
galeria de arte virtual

O Departamento de 
Artes Visuais do Itego 
em Artes Basileu França 
lança nesta terça-feira 
(28/4) a exposição virtual 
“Oxigênio”. Ela pode ser 
acompanhada até o dia 
21 de maio pelo Insta-
gram: @galeriadeartebf. 
O projeto inaugura a ga-
leria virtual de artes do 
Basileu França, pensada e 
criada para levar a arte ao 
público, por meio de pla-
taformas digitais, durante 
o período de pandemia 
do novo coronavírus.

A exposição reunirá 
obras do artista plástico 
Carlos Catini, com cura-
doria da coordenadora 
de Artes Visuais do Ba-
sileu França, Gisele Ja-
cinto, e fotografias de 
Sérgio Lopes.

A ideia surgiu da ne-
cessidade das Artes Vi-
suais se pronunciarem 
diante da pandemia. A 
arte tem um papel im-
portante nas vidas das 
pessoas em geral e, agora 
mais do que nunca, ela é 
fundamental nesse mo-
mento, contribuindo para 
amenizar o isolamento. É 
possível observar, das ja-
nelas, cantores cantando, 
instrumentistas tocando, 

dançarinos coreografando e 
levando alegria. No caso dos 
grandes artistas, há trans-
missões ao vivo, que reúnem 
milhares de seguidores.

E as Artes Visuais? O que 
poderiam fazer de inovador 
para seu público seleto? A 
partir desse pensamento, 
Carlos Catini decidiu mani-
festar sua arte. Mas precisa-
va imaginar de que maneira 
poderia levar a arte como 
meio de expressão estética 
e, ao mesmo tempo, passar 
uma mensagem que pudes-
se, de alguma forma, ajudar 
a entreter as pessoas.

Dessa forma, Catini co-
meçou a amadurecer a 
ideia. O primeiro obstáculo 
pensado foi: produzir algo 
com os materiais existentes. 
Com isso, surgiu a vontade 
de fazer máscaras, utilizan-
do objetos obsoletos, ma-
teriais do dia a dia, como 
couro de bolsa, cabides, 
ralos de pia, restos de biju-
terias etc. Afinal, onde ele 
poderia comprar material 
nesse momento? O segun-
do obstáculo foi: gerar um 
conceito, que surge como 
uma homenagem àqueles 
que estão na frente dessa 
pandemia, como os profis-
sionais da Saúde. Por isso, a 
ideia de se fazer máscaras.

Alceu Valença 
anuncia live pelo 
YouTube no dia 3

O artista pernambu-
cano Alceu Valen-
ça anunciou que 

fará uma live pelo You-
Tube, no dia 3 de maio, a 

partir das 18 horas.
A apresentação será re-

alizada como parte de uma 
campanha para arrecadar 
recursos para o projeto Jun-

tos Pela Música.  
“É live do Alceu que vo-

cês querem? Então anote 
na agenda e marque os ami-
gos: domingo, dia 3 de maio 

às 18h no canal de Alceu no 
Youtube! Inscreva-se e ative 
o sininho para ser avisado 
assim que começar!”, diz a 
legenda postada pelo cantor.

Reprodução


