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Prefeitura de Goiânia inicia novo 
paisagismo da Praça do Cruzeiro
O local, que passa por reestruturação estrutural e paisagística comandada pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano 
e Habitação (Seplanh), recebe um ajardinamento com árvores nativas, palmeiras, gramado e plantas resistentes e coloridas. p2
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O Plenário do Senado aprovou o Programa Federativo de Enfrentamento 
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Prefeitura de Goiânia inicia novo 
paisagismo da Praça do Cruzeiro

A Prefeitura de Goiânia 
iniciou o novo pai-
sagismo da Praça do 

Cruzeiro, no Setor Sul. O lo-
cal, que passa por reestrutu-
ração estrutural e paisagística 
comandada pela Secretaria 
Municipal de Planejamento 
Urbano e Habitação (Sepla-
nh), recebe um ajardina-
mento com árvores nativas, 
palmeiras, gramado e plantas 
resistentes e coloridas.

A execução da obra é de 

responsabilidade da Com-
panhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg).

Na primeira etapa os 
servidores da Companhia 
fizeram uma ampla limpeza 
incluindo a retirada de todo 
calçamento e gramado anti-
go, ervas daninhas, árvores 
condenadas e fez a terra-
planagem. Nesta semana foi 
iniciado o plantio de grama 
esmeralda e, em seguida, 
serão colocadas mudas de 

plantas de espécies variadas.
O novo paisagismo in-

clui ainda árvores nativas e 
palmeiras jerivá e bacuri. O 
presidente da Companhia, 
Aristóteles de Paula, destaca 
que os novos canteiros da 
praça vão respeitar o traçado 
original, tendo em vista que 
a área é um patrimônio pú-
blico. “Além de compor com 
as árvores existentes, os can-
teiros ficarão mais coloridos, 
modernos e acessíveis aos 

frequentadores”, pontua.
Dentro do processo de 

revitalização da Praça do Cru-
zeiro está também a reorga-
nização do espaço, que pas-
sará a contar com bicicletário, 
cinco novas áreas de convi-
vência e parque infantil com 
playground. O local também 
receberá duas lombofaixas. 
Elas vão auxiliar na redução 
de velocidade dos veículos 
que transitam no entorno da 
praça e facilitarão o acesso da 

população ao novo espaço.
A revitalização do espaço 

é mais uma etapa do Pro-
grama ReViva Goiânia, que 
tem o objetivo de recupe-
rar a região do Centro e de 
Campinas, devolvendo à po-
pulação espaços que eram 
utilizados para convivência 
e que ao longo do tempo fi-
caram subutilizados. Hacksa 
Oliveira, da Editoria de Urba-
nização, e Willian Assunção, 
da editoria de Planejamento

André Soares

Goiás passa 
as últimas 24 
horas sem 
registrar morte 
por covid-19

Goiás passou as últimas 
24 horas sem registrar ne-
nhuma morte por covid-19. 
O total de óbitos, segundo 
o boletim divulgado neste 
domingo (3/5) pela Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES-
-GO), permanece em 30. 25 
casos foram confirmados 
entre sábado (2) e domingo 
(3), totalizando agora 850. 
Outros 9.939 pacientes são 
considerados suspeitos. 

Segundo a SES-GO, 28 in-
fectados por covid-19 estão in-
ternados no Estado. Outros 63, 
também em internação, são 
considerados casos suspeitos. 

As mortes registradas até 
agora foram nos municípios 
de Águas Lindas de Goiás 
(1), Anápolis (1), Aparecida 
de Goiânia (2), Goiandira (1), 
Goianésia (3), Goiânia (12), 
Luziânia (3), Paraúna (1), Pla-
naltina de Goiás (1), Pires do 
Rio (1), Professor Jamil (1), 
Rio Verde (1) e Valparaíso de 
Goiás (1). Há um óbito sem 
residência definida. 

Os casos confirmados 
foram registrados nos mu-
nicípios de Águas Lindas de 
Goiás (14), Aloândia (1), Aná-
polis (44), Anhanguera (1), 
Aparecida de Goiânia (54), 
Aragoiânia (2), Avelinópolis 
(1), Barro Alto (1), Bela Vista 
de Goiás (4), Bom Jesus de 
Goiás (3), Caldas Novas (1), 
Campestre (1),  Campinorte 
(1), Carmo do Rio Verde (3), 
Catalão (1), Ceres (4), Cida-
de Ocidental (6), Faina (1), 
Formosa (4), Goiandira (3), 
Goianira (1), Goianésia (28), 
Goiânia (487), Goiatuba (2), 
Guapó (1), Inhumas (3), Ipa-
meri (1), Itaguaru (2), Itum-
biara (10), Jaraguá (2), Jataí 
(9), Jesúpolis (1), Luziânia 
(13), Mineiros (5), Montivi-
diu (1), Morrinhos (1), Ne-
rópolis (5), Niquelândia (1), 
Nova Glória (1), Nova Veneza 
(1), Novo Gama (3), Paranai-
guara (1), Paraúna (3), Pires 
do Rio (5), Planaltina (5), 
Professor Jamil (6), Rialma 
(6), Rio Verde (19), Santa Fé 
de Goiás (1), Santa Helena 
de Goiás (1), Santo Antônio 
do Descoberto (5), São Luís 
dos Montes Belos (2), Se-
nador Canedo (11), Silvânia 
(1), Trindade (13), Uruaçu 
(2), Valparaíso de Goiás (17) 
e Vianópolis (1). Há 23 casos 
sem residência definida.

Brasil tem mais de 
100 mil casos confirmados 
da covid-19 e 7.025 mortes

Aeronave de pequeno porte cai e 
deixa duas pessoas feridas em Goiânia

O Ministério da Saúde di-
vulgou neste domingo (3/5) 
novos números sobre a pan-
demia do novo coronavírus 
no País. De acordo com le-
vantamento diário feito pela 
pasta, o Brasil tem 101.147 
casos confirmados da do-
ença e 7.025 mortes foram 
registradas. A taxa de leta-
lidade é de 6,4%. O número 
de pessoas recuperadas da 

covid-19 é de 42.991.
Nas últimas 24 horas, o 

ministério registrou 4.588 
novos casos e 275 mortes. 

A região Sudeste registra 
48.115 (47,6% dos casos) pa-
cientes com a doença. Em 
seguida, aparecem as regiões 
Nordeste (30.022 - 29,7%), 
Norte (14.376 - 14,2%), Sul 
(5.526 - 5,5%) e Centro-Oeste 
(3.108 - 3,1%). (Agência Brasil)

Uma aeronave de pe-
queno porte caiu na tarde 
deste sábado (2/4) nas pro-
ximidades da GO-070, saída 
para Inhumas, atrás do Ae-
roclube de Goiânia. Segun-
do o Corpo de Bombeiros, 
no local foi encontrada uma 
vítima fora da aeronave. Ela 
apresentava traumatismo 
crânioencefálico leve.

Uma outra vítima estava 
dentro da aeronave. Segun-
do o Corpo de Bombeiros, 
ela estava presa ao cinto e 

apresentava múltiplas lesões, 
traumatismo crânioencefálico 
leve e pneumotórax. Ela estava 
consciente e se queixava de di-
ficuldade para respirar.

Os militares realizaram os 
primeiros socorros e encaminha-
ram as vítimas para o Hospital Es-
tadual de Urgências Governador 
Otávio Lage de Siqueira (Hugol).
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Senado aprova auxílio de R$ 125 
bilhões para estados e municípios
O Plenário do Senado 

aprovou neste sába-
do (2/5) o Programa 

Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus (PLP 39/2020), 
que prestará auxílio financeiro 
de R$ 125 bilhões a estados 
e municípios para combate à 
pandemia da covid-19. O va-
lor inclui repasses diretos e 
suspensão de dívidas. Foram 
79 votos favoráveis e um voto 
contrário. O tema segue para a 
Câmara dos Deputados.

O programa vai direcionar 
R$ 60 bilhões em quatro par-
celas mensais, sendo R$ 10 
bilhões exclusivamente para 
ações de saúde e assistência 
social (R$ 7 bi para os estados 
e R$ 3 bi para os municípios) 
e R$ 50 bilhões para uso livre 
(R$ 30 bi para os estados e 
R$ 20 bi para os municípios). 
Além disso, o Distrito Federal 
receberá uma cota à parte, 
de R$ 154,6 milhões, em fun-
ção de não participar do ra-
teio entre os municípios. Esse 
valor também será remetido 
em quatro parcelas.

Além dos repasses, os esta-
dos e municípios serão benefi-
ciados com a liberação de R$ 
49 bilhões através da suspen-
são e renegociação de dívidas 
com a União e com bancos 
públicos e de outros R$ 10,6 
bilhões pela renegociação de 
empréstimos com organismos 
internacionais, que têm aval 
da União. Os municípios se-
rão beneficiados, ainda, com 
a suspensão do pagamento 
de dívidas previdenciárias que 
venceriam até o final do ano. 
Essa medida foi acrescentada 
ao texto durante a votação, 
por meio de emenda, e deverá 
representar um alívio de R$ 5,6 
bilhões nas contas das prefei-
turas. Municípios que tenham 
regimes próprios de previdên-
cia para os seus servidores fi-
carão dispensados de pagar a 

contribuição patronal, desde 
que isso seja autorizado por lei 
municipal específica.

O auxílio foi aprovado na 
forma de um texto apresen-
tado pelo relator, senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
e que substitui a proposta 
original enviada pela Câmara 
(PLP 149/2019). Dessa forma, 
o Senado, como autor do pro-
jeto de lei (PLP 39/2020), terá 
a palavra final sobre o assun-
to — ou seja, caso os depu-
tados promovam mudanças, 
elas terão que ser confirma-
das pelos senadores.

 
Distribuição
A fórmula para repartir os 

recursos entre os entes fede-
rativos foi uma das grandes 
alterações promovidas por 
Davi Alcolumbre no seu tex-
to substitutivo. A versão da 
Câmara usava como critério 
a queda de arrecadação dos 
impostos sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS).

Em nota técnica publicada 
no último dia 24, a Instituição 
Fiscal Independente do Sena-
do (IFI) observou que essa re-
gra levaria a um impacto fiscal 
de maior risco para a União, 
além de criar incentivo para 
um relaxamento de controles 
fiscais por parte dos estados 
e municípios. Além disso, Davi 
esclareceu que o critério an-
tigo trazia problemas de ope-
racionalização e fiscalização e 
tenderia a favorecer os estados 
e municípios mais ricos.

Dos R$ 60 bilhões de auxílio 
direto aprovados neste sába-
do, R$ 50 bilhões poderão ser 
usados livremente. Essa fatia 
será dividida em R$ 30 bilhões 
para os estados e o Distrito 
Federal e R$ 20 bilhões para 
os municípios. Originalmente 
essa divisão era de metade 
para cada grupo de entes fe-
derativos, mas o Plenário rei-
vindicou um aporte maior para 
os estados, o que foi acatado 
por Davi, presidente do Sena-
do, que assumiu a relatoria e 
as negociações do texto junto 

à Câmara e ao governo federal.
O rateio por estado será 

feito em função da arrecada-
ção do ICMS, da população, 
da cota no Fundo de Partici-
pação dos Estados e da con-
trapartida paga pela União 
pelas isenções fiscais relativas 
à exportação. Já o rateio entre 
os municípios será calculado 
dividindo os recursos por es-
tado (excluindo o DF) usan-
do os mesmos critérios para, 
então dividir o valor estadual 
entre os municípios de acordo 
com a população de cada um.

Um dispositivo acrescenta-
do ao projeto durante a vota-
ção determina que estados e 
municípios deverão privilegiar 
micro e pequenas empresas 
nas compras de produtos e 
serviços com os recursos libe-
rados pelo projeto.

Por sua vez, os R$ 7 bilhões 
destinados aos estados para 
saúde e assistência serão di-
vididos de acordo com a po-
pulação de cada um (critério 
com peso de 60%) e com a 
taxa de incidência da covid-19 

(peso de 40%), apurada no dia 
5 de cada mês. Os R$ 3 bilhões 
enviados para os municípios 
para esse mesmo fim serão 
distribuídos de acordo com o 
tamanho da população.

Davi Alcolumbre explicou 
que usou a taxa de incidência 
como critério para estimu-
lar a aplicação de um maior 
número de testeas, o que é 
essencial para definir estraté-
gias de combate à pandemia, 
e também porque ela serve 
para avaliar a capacidade do 
sistema de saúde local de aco-
lher pacientes da covid-19. Já 
a distribuição de acordo com 
a população visa privilegiar os 
entes que poderão ter maior 
número absoluto de infecta-
dos e doentes. Davi observou 
que não adotou o mesmo 
critério para divisão entre os 
municípios porque é mais difí-
cil medir a incidência em nível 
municipal e para não estimu-
lar ações que possam contri-
buir para espalhar mais rapi-
damente a covid-19, como a 
liberação de quarentenas.

Dívidas
A suspensão de dívidas 

abrangerá os pagamentos 
programados para todo o 
ano de 2020. Os valores não 
pagos serão incorporados 
ao saldo devedor apenas 
em 1º de janeiro de 2022, 
atualizados, mas sem juros, 
multas ou inclusão no ca-
dastro de inadimplentes. A 
partir daí, o valor das parce-
las que tiveram o pagamen-
to suspenso será diluído nas 
parcelas seguintes.

Os valores pagos durante 
o período de suspensão serão 
atualizados e somados aos en-
cargos de adimple?ncia para 
abaterem o saldo da dívida a 
partir de janeiro de 2021. As 
parcelas anteriores a março 
de 2020 não pagas em razão 
de liminar da Justiça também 
poderão ser incluídas no pro-
grama. Também nesse caso 
não caberão juros e multa por 
inadimplência.

Em outra frente, o subs-
titutivo permite a reestrutu-
ração das dívidas internas e 
externas dos entes federati-
vos, incluindo a suspensão 
do pagamento das parcelas 
de 2020, desde que mantidas 
as condições originais do con-
trato. Nesse caso, não é ne-
cessário o aval da União para 
a repactuação e as garantias 
eventualmente oferecidas 
permanecem as mesmas.

Para acelerar o processo 
de renegociação, a proposta 
define que caberá às insti-
tuições financeiras verificar 
o cumprimento dos limites 
e condições dos aditivos 
aos contratos. Já a União 
fica proibida de executar 
garantias e contra garantias 
em caso de inadimplência 
nesses contratos, desde que 
a renegociação tenha sido 
inviabilizada por culpa da 
instituição credora.

Edilson Rodrigues

Reprodução

Milhares participam de carreata pró-Bolsonaro na Esplanada dos Ministérios
Aos gritos de “Fora Maia!” 

uma carreata de manifestantes 
pró-Bolsonaro tomou conta da 
Esplanada dos Ministérios na 
manhã deste domingo (3/5). 
Dentro de centenas de carros, 
gritam palavras de ordem con-
tra o presidente da Câmara dos 
Deputados e o Supremo Tribu-
nal Federal (STF). No dia em 
que o Brasil chega ao número 
de mais de 100 mil pessoas con-
taminadas pela covid-19, com 
mais de 7.500 pessoas mortas, 
os manifestantes furam o iso-
lamento social e se aglomeram 
em frente ao Museu da Repú-

blica, e da Catedral de Brasília. 
É dia de sol e calor em Brasília.

Nas calçadas, ambulantes 
vendem bandeiras do Brasil. 
Muitas pessoas também cir-
culam a pé e de bicicleta pela 
área. Um carro de som é usa-
do pelos manifestantes, que 
gritam palavras de ordem e de 
apoio ao presidente Jair Bol-
sonaro, que desde o início da 
pandemia minimiza a doença, 
diz que não se trata de nada 
grave e insiste em convencer 
as pessoas a irem para a rua, 
uma posição que seu próprio 
Ministério da Saúde, além de 

todas as autoridades e espe-
cialistas do Brasil e do mundo, 
rejeitam duramente.

A Polícia Rodoviária Federal 
acompanha a movimentação. 
A previsão é que sigam pela Es-
planada até a Praça dos Três Po-
deres. Brasília tem registrado, 
até o momento, um número 
baixo de casos de contamina-
ções e mortes por covid-19, 
porque boa parte da população 
tem respeitado as medidas de 
isolamento impostas pelo go-
verno do Distrito Federal.

Nos últimos dias, porém, 
tem aumentado o número de 

pessoas circulando pela cida-
de, apesar de as estatísticas 
indicarem que o coronavírus 
ainda não chegou ao pico em 
nenhuma região do País. Em 
todos os locais, os números de 
casos e mortes são ascenden-
tes. Neste sábado (2) Bolsona-
ro saiu do Palácio do Alvorada 
e visitou cidades de Goiás. Des-
respeitando completamente 
todas as recomendações de 
isolamento social, o presidente 
causou aglomerações, abraçou 
pessoas e disse que as medi-
das de proteção são “uma ir-
responsabilidade”.
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Itália flexibiliza quarentena
Italianos contam as horas 

para retornar gradualmen-
te às ruas do país nesta 

segunda-feira  (4/5), quando o 
governo começa a flexibilizar 
as regras de confinamento, 
após dois meses de quaren-
tena para conter o avanço do 
novo coronavírus. Bangcoc, 
capital da Tailândia, desfrutou 
de seu primeiro dia de relaxa-
mento das restrições.

Na Suécia, a diretora do 
departamento de infecção da 
Agência Sueca de Produtos 
Médicos, Charlotta Bergqvist, 
disse à emissora TV4 que o uso 
do medicamento Remdesivir 
no tratamento da covid-19 
está sendo estudado com alta 
prioridade na União Europeia e 
uma decisão pode ser tomada 
“em alguns dias”.

Em todo o mundo, o nú-
mero de casos confirmados 
chegava a 3.448.057 e o de 
mortes, 244.229, segundo a 
Universidade Johns Hopkins. 
Os Estados Unidos lideram o 
ranking, com mais de 1,133 mi-
lhão de casos e 66.385 mortes; 
a Espanha é o segundo país 
com maior número de casos, 
216.582, com 25.100 mortes.

Na Itália, parques e jardins 
públicos devem abrir amanhã 
para caminhadas e passeios de 
bicicleta ou com crianças, mas 
os cidadãos terão de manter 

distanciamento de um metro 
uns dos outros e evitar pique-
niques e playgrounds. Já nes-
te domingo, muitos italianos 
foram às ruas, a maioria com 
máscaras, mas em Roma pes-
soas foram vistas baixando a 
máscara para conversar.

O primeiro ministro, Giuse-
ppe Conte, alertou que as re-
gras poderão ser endurecidas 
novamente caso a taxa de con-
tágio volte a subir. Restaurantes 
e cafés poderão oferecer pro-
dutos para viagem e será per-
mitida a realização de funerais 
de curta duração, com não mais 
do que 15 pessoas.

Em Bangcoc, na Tailândia, 
moradores foram a parques, 
salões de beleza e mercados, e 
restaurantes começaram a ser 
reabertos. Bares permanece-
ram fechados, o que levou a um 
aumento das vendas de cerveja 
e de outras bebidas alcoólicas, 
conforme autoridades do país.

Na Suécia, a agência na-
cional de supervisão de me-
dicamentos informou que a 
União Europeia avalia com 
urgência o uso de remdesivir 
para o tratamento da covid-19 
nos 27 países que integram 
o bloco, após decisão seme-
lhante nos Estados Unidas.

No último 1º de maio, a 
FDA, agência federal america-
na de controle de alimentos 

e medicamentos, autorizou o 
uso emergencial do antiviral 
Remdesivir em pacientes da 
covid-19 depois de pesquisa-
dores terem relatado que ele 
reduziu o tempo de recupera-
ção em pessoas que adoece-
ram com o novo coronavírus.

Por ora, a ação da FDA li-
mita o uso do medicamento, 
produzido pela Gilead Scien-
ces, apenas ao período da 
pandemia. Segundo o Instituto 
Nacional de Alergia e Doenças 
Infecciosas (NIH, na sigla em in-
glês), análise preliminar de seu 
estudo mostrou que pacientes 
hospitalizados com covid-19 
submetidos a tratamento com 
Remdesivir tiveram uma recu-
peração mais rápida do que 
pacientes em uso de placebo.

Outro país que também se 
prepara para flexibilizar as re-
gras de confinamento é a Co-
reia do Sul. O ministro de Saúde 
sul-coreano, Park Neung-hoo, 
afirmou neste domingo que o 
governo permitirá a reabertura 
gradual de espaços públicos a 
partir de quarta-feira (6), a co-
meçar por parques públicos e 
para atividade esportiva, locais 
de lazer e museus. Teatros, es-
paços para shows e centros de 
bem-estar permanecerão fe-
chados. Park informou também 
que o retorno dos estudantes 
às escolas ocorrerá de forma 
gradual - atualmente os alunos 
estão tendo aulas em casa.

Na Espanha, moradores 
aproveitaram seu segundo dia 
de flexibilização do confina-

mento. Autoridades de saú-
de do país reportaram neste 
domingo o menor número de 
mortes diárias em seis sema-
nas, assim como o mais baixo 
número de novas infecções 
confirmadas desde que foi de-
clarado Estado de Emergên-
cia, em 14 de março.

Em Barcelona, o número de 
pessoas no calçadão em frente 
à praia era tão grande que, em 
alguns pontos, não era possível 
manter a regra de distancia-
mento mínimo de dois metros 
entre as pessoas. A maior par-
te dos serviços será aberto a 
partir desta segunda-feira. As 
máscaras serão obrigatórias 
nos transportes públicos.

A Rússia reportou mais de 
10 mil novos casos de covid-19 

neste domingo. Mais da meta-
de dos 10.633 novos infectados 
relatados são da capital Moscou, 
onde a capacidade dos hospitais 
para receber doentes está próxi-
ma do limite. O epidemiologista 
Alexander Gintsburg, do Centro 
de Pesquisa Gamaleya, argu-
mentou que o maior número 
de casos não significa agrava-
mento da pandemia no país, e 
sim aumento da realização de 
testes. Segundo ele, o número 
de testes realizados dobrou 
nos últimos dez dias.

A Rússia passou de 134 mil 
casos de infectados, com 1.420 
mortes. No Oriente Médio, o 
ministro de saúde pública do 
Afeganistão disse neste domin-
go que após a realização de 
500 testes na capital Cabul, 150 
deles deram positivo, o que ele-
vou o receio de que a covid-19 
pode estar se disseminando 
pelo país de forma mais rápida 
do que o previsto inicialmente. 
Cabul e outras cidades afegãs já 
impuseram confinamento.

A China, onde a pandemia 
começou em dezembro, confir-
mou dois novos casos de infec-
ção no sábado, prolongando um 
declínio constante no número 
de confirmados. O país não re-
portou óbitos ontem - nas últi-
mas duas semanas, apenas uma 
morte foi registrada, de acordo 
com autoridades locais.

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
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 pp:8438-
7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
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

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

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
sas R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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 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
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Alisson Demetrio

Live terá Gusttavo 
Lima, Matheus e 
Kauan, Leonardo e 
César Menotti e Fabiano

Os cantores Matheus 
e Kauan, Gusttavo Lima, 
César Menotti e Fabiano e 
Leonardo vão se apresen-
tar neste domingo (3/5) 
no evento “VillaMix em 
Casa”. A transmissão será 
totalmente ao vivo e esta-
rá disponível, a partir das 
16 horas, no YouTube, Fa-
cebook, rádio e aplicativo 

oficial VillaMix, além do Canal 
Bis. A apresentação também 
será transmitida em Portugal.

O objetivo da iniciativa é 
ajudar as pessoas afetadas 
pela covid-19. Segundo a or-
ganização do evento, todas 
as doações arrecadadas serão 
revertidas para a AACD e para 
o Hospital de Amor de Barre-
tos, no interior paulista.

DC pode fazer 
grande mudança 
em filme do Flash

DE acordo com 
um relatório do 
The Illuminerdi, 

o filme do Flash pode passar 
por uma grande mudança. A 
intérprete de Iris West, inte-
resse amoroso do protago-
nista, pode ser alterada.

Mesmo com a atriz Kier-
sey Clemons já contratada 
para o papel, a Warner Bros. 

abriu uma nova chamada de 
elenco para Iris West, pedin-
do por atrizes de 21 a 25 anos 
para viver a personagem.

A chamada de elenco des-
creve Iris West de Flash como 
uma “repórter do Central Citi-
zen inteligente, ousada e sem-
pre com um celular na mão”.

Mudança de atriz

Clemons foi contratada 
para interpretar a persona-
gem há alguns anos, e che-
gou a gravar algumas cenas 
para Liga da Justiça, mas to-
das elas foram cortadas.

Com Andy Muschietti 
como o novo diretor de Flash, 
pode ser que ele tenha novos 
planos para West - que não 
envolvem Clemons.

O elenco de Flash conta 
com Ezra Miller como Barry 
Allen, e mais nomes devem 
ser anunciados em breve.

Flash terá direção de 
Andy Muschietti, de IT: A 
Coisa, com base em um ro-
teiro de Christina Hodson, 
de Aves de Rapina. Flash, da 
DC, chegará aos cinemas em 
3 de junho de 2022.

Reprodução


