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Brasil registra recorde de 600 
óbitos de covid-19 em 24 hrs
O Brasil registrou 600 mortes decorrentes do novo coronavírus em 24 horas. Trata-se do maior número de mortes por covid-19 
registrado em um único dia desde o primeiro óbito pela doença no País. Com isso, o total oficial de vítimas subiu para 7.921. p2

Consumidor 
de energia 

de baixa renda 
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Empresas aéreas e agências de viagens 
lideram reclamações no Procon Goiás

Ministério da Saúde diz agora que pico 
da covid-19 ocorrerá ‘entre maio e julho’

A Decolar lidera o ranking, com 55 registros, seguido da Caixa Econômica Fede-
ral, com 29 registros, enquanto a Oi ocupa o terceiro lugar, com 25 registros. p2

O secretário de Vigilância em Saúde disse que ainda não há in-
formações disponíveis para afirmar quando ocorrerá o pico. p3
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Brasil registra recorde de 600 óbitos 
de covid-19 nas últimas 24 horas

O Brasil registrou 600 
mortes decorrentes 
do novo coronavírus 

nas últimas 24 horas. Trata-se 
do maior número de mortes 
por covid-19 registrado em 
um único dia desde o primei-
ro óbito pela doença no País. 
Com isso, o total oficial de 
vítimas do novo coronavírus 
no Brasil subiu de 7.321 para 
7.921. As informações são de 
atualização feita pelo Minis-
tério da Saúde nesta terça-
-feira (5/5). De acordo com os 
dados disponíveis, o número 
total de casos confirmados 
da covid-19 subiu de 107.780 

para 114.715 , um acréscimo 
de 6.935 casos entre segun-
da-feira (4) e hoje.

O secretário de vigilância 
em saúde do Ministério da 
Saúde, Wanderson de Olivei-
ra, afirmou que o número de 
mortes, apesar de recorde, 
traz dados de óbitos ocorri-
dos em dias anteriores, mas 
que estavam sendo investi-
gados para ter a confirmação 
ou não de que se tratava de 
covid-19. É fato, porém, que 
isso tem ocorrido desde o iní-
cio da pandemia. Portanto, o 
dado divulgado diz respeito 
ao recorde de registros ofi-

cialmente comunicados pelo 
Ministério da Saúde a cada 
dia. São Paulo, Rio de Janeiro, 
Ceará, Pernambuco e Amazo-
nas continuam a ser os cin-
co Estados mais impactados 
pela covid-19 em todo o País.

Em março, o Ministério da 
Saúde afirmava que o pico 
das transmissões e mortes 
pelo coronavírus se concen-
traria entre o fim de abril e 
início de maio, ou seja, estes 
locais já estariam vivendo 
essa situação, conforme pre-
visto um mês atrás. As dificul-
dades enfrentadas pelo go-
verno para fazer um teste em 

massa da população, ainda 
que concentrado em deter-
minadas capitais, impedem 
que se tenha uma avaliação 
mais detalhada da situação.

No mês passado, o pró-
prio Ministério da Saúde 
havia ponderado que o pico 
da doença dava sinais de 
que poderia se estender por 
maio e entrar em junho. O 
fato é que a doença avança 
no Brasil de forma constante, 
mas não uniforme, conforme 
o Estado. Pouco antes da di-
vulgação dos dados, o presi-
dente Jair Bolsonaro chegou 
a insinuar que o número de 

mortes e casos teria caído.
“Lamentavelmente, veio 

o vírus. Todo mundo está 
sofrendo, o mundo está 
sofrendo. Nós estamos so-
frendo com mortes aqui, 
mas nós temos que enfren-
tar isso aí. Eu não sei se hoje 
caiu o número de mortes, 
foi menor do que ontem, 
eu não sei ainda, mas se foi, 
vai ser o sexto dia, se não 
me engano, consecutivo de 
queda no número de mor-
tes. É um sinal de que o pior 
já passou. Peço a Deus para 
que isso seja verdade e va-
mos voltar à normalidade.”

Alex Pazuello

Empresas aéreas 
e agências de 
viagens lideram 
reclamações no 
Procon Goiás

A Decolar lidera o 
ranking de reclamações 
do Procon Goiás durante 
a pandemia de covid-19, 
com 55 registros. Em se-
gundo lugar está a Caixa 
Econômica Federal, com 
29 registros, enquanto a 
Oi ocupa o terceiro lugar, 
com 25 registros. 

A Azul ficou em 9º 
lugar e a Latam em 11º. 
Os consumidores que 
foram afetados pelo can-
celamento de voos e/ou 
viagens podem conferir 
como proceder para fazer 
a remarcação ao acessa-
rem a Cartilha elaborada 
pelo Procon Goiás.

Dos 776 atendimentos 
registrados via Sistema 
Nacional de Informações 
de Defesa do Consumidor 
(Sindec) – registrados por 
telefone e pelas platafor-
mas Procon Web e Con-
sumidor.gov , 431 perten-
cem às 30 empresas que 
aparecem neste ranking.

A lista de atendimen-
tos é composta por todos 
os atendimentos pres-
tados, sejam eles aten-
dimentos preliminares, 
simples-consultas, cartas 
de informações prelimi-
nares (CIPs), solicitações 
de cálculos, fiscalizações, 
pré-atendimentos de 
problemas que não são 
atribuições do Procon 
(Extra Procon), e tam-
bém os termos de recla-
mação administrativa, 
ou seja, os atendimentos 
que se transformaram 
em processo e já trami-
tam dentro do órgão.

Goiás: consumidor de 
energia de baixa renda 
terá isenção de ICMS

Fiscalização de comércios será intensificada em Goiânia

Goiás vai conceder 
isenção de ICMS na ener-
gia elétrica para o con-
sumidor de baixa renda. 
Segundo o governo es-
tadual, a isenção valerá 
para o consumo residen-
cial no período de 1° de 
maio a 30 de junho deste 
ano. A medida foi adota-
da em função da epide-

mia de coronavírus. 
A isenção beneficia o 

consumidor cujo consumo 
seja inferior ou igual a 220 
kWh/mês enquadrados 
na “subclasse Residencial 
de Baixa Renda”, na parte 
referente à parcela da sub-
venção. A alíquota para o 
consumidor de energia no 
Estado varia de 27% a 29%.

A prefeitura de Goiâ-
nia anunciou que a Cen-
tral Covid-19, implantada 
para fiscalizar as medi-
das para conter o avan-
ço do novo coronavírus, 
iniciará os trabalhos nes-
ta quarta-feira (6/5), a 
partir das 8 horas, pela 
região da Praça Taman-
daré, no Setor Oeste. O 
bairro reúne o  segundo 
maior número de casos 
confirmados de covid-19 
na cidade.  De acordo com 
o informe epidemiológico 
divulgado na segunda-

-feira (4/5), foram registra-
dos 40 casos na região.

A Central de Fiscaliza-
ção Covid-19 reúne cerca 
de 100 auditores fiscais de 
secretarias como Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS), 
Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação ( Seplanh), Secreta-
ria Municipal de Trânsito, 
Transportes e Mobilidade ( 
SMT), Agência Municipal de 
Meio Ambiente ( Amma), 
além de agentes da Guarda 
Civil Metropolitana de Goi-
ânia, Corpo de Bombeiros e 

da Polícia Militar.
O objetivo é acompanhar 

o cumprimento do decreto 
do Governo do Estado, que 
estabeleceu protocolos de 
segurança para funciona-
mento, norma de distan-
ciamento social,  uso de 
máscaras, álcool em gel e 
outros. Serão fiscalizados o 
comércio, condomínios ver-
ticais e horizontais residen-
ciais ou comerciais, parques 
e haverá orientação no trân-
sito. Além de autuar, multar 
e interditar, a Central reali-
zará ação educativa .
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Novo programa de incetivo fiscal será 
apresentado ao setor produtivo goiano
A Secretaria da Econo-

mia de Goiás divulgou 
que vai apresentar 

nesta quarta-feira (6/5) o 
Projeto ProGoiás para o setor 
produtivo. O projeto será o 
substituto dos atuais progra-
mas de incetivos fiscais Fo-
mentar e Produzir. A apresen-
tação ocorrerá por meio de 
videoconferência, às 10 horas. 

O evento contará com a pre-
sença da equipe técnica da Re-
ceita Estadual, de integrantes da 
Associação Pró-desenvolvimento 
Industrial de Goiás (Adial), con-
sultores, advogados e represen-
tantes do segmento empresarial.

Apresentado inicialmen-
te em dezembro de 2019, o 
ProGoiás foi adiado para que 
fosse feita uma avaliação mais 
aprofundada. “É importante 
apresentar o ProGoiás aos re-
presentantes do setor produ-
tivo para tirar dúvidas sobre 
o projeto, que vem principal-
mente para desburocratizar o 
processo para os empresários, 
além de proporcionar maior 
segurança jurídica”, disse a se-
cretária Cristiane Schmidt.

MAYKON CARDOSO

Anderson Rielde

Ministério da Saúde diz agora que pico da covid-19 ocorrerá ‘entre maio e julho’
O secretário de Vigilância 

em Saúde do Ministério da 
Saúde, Wanderson de Oli-
veira, disse que ainda não 
há informações disponíveis 
para afirmar quando, efe-
tivamente, ocorrerá o pico 
dos casos de contaminação 
e mortes pela covid-19 nos 
cinco Estados mais afetados 
pela doença no País: São 
Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, 
Pernambuco e Amazonas.

Questionado sobre o as-
sunto, Oliveira disse que a 
curva de crescimento de ca-

sos aponta que o comporta-
mento do vírus tem variado 
entre esses Estados e que a 
única informação que pode 
garantir hoje é que o perí-
odo mais crítico da doença 
será conhecido entre maio, 
junho e julho. “Quando 
nós avaliamos o número de 
óbitos, é uma conclusão de 
duas, três semanas atrás. A 
situação no Amazonas, Cea-
rá e Pernambuco segue uma 
tendência de padrão muito 
similar, de doenças respira-
tórias nessas regiões”, disse 

Oliveira. “São Paulo e Rio já 
apresentam padrões mais 
distintos. Não posso dizer 
quando seria o pico da pan-
demia”, comentou.

Até março, o Ministé-
rio da Saúde afirmava que 
o País se prepara para um 
pico da doença entre o fim 
de abril e o início de maio. 
O fato é que esse período 
chegou e os casos e mor-
tes estão em franco cres-
cimento. Estados como 
Maranhão e Pará, que não 
figuram entre os cinco mais 

afetados, estão com medi-
das de fechamento total 
(lockdown) em andamento.

Os Estados mais afeta-
dos estão ampliando suas 
medidas de restrição de 
circulação de pessoas. 
“Ainda não dá para dizer 
quando chegaria o pico da 
crise. O isolamento social 
reduz a curva de casos. 
Ainda não sabemos em 
que data exata isso ocor-
rerá. O que posso dizer é que 
será entre maio, junho e ju-
lho, não tenho duvida”, disse.
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EUA e Reino Unido iniciam 
negociações comerciais pós-Brexit
OS Estados Uni-

dos e o Reino 
Unido inicia-

rão negociações comerciais 
por videoconferência nesta 
terça-feira (5), após a saída 
do Reino Unido da União 
Europeia, num momento em 
que os dois aliados lutam 
contra os efeitos da pande-
mia de coronavírus e buscam 
fortalecer as cadeias domés-
ticas de suprimentos.

As discussões serão a pri-
meira grande nova negocia-
ção comercial de Washing-
ton em 2020 e ocorrerão 
ao mesmo tempo em que 
Londres estabelece termos 
comerciais com a UE, com 
prazo até o final do ano.

O representante comer-
cial dos EUA, Robert Lighthi-
zer, falou pouco publica-
mente sobre as negociações 
comerciais com o Reino Uni-
do desde a publicação de um 
conjunto abrangente de me-
tas, há mais de um ano, que 
buscava acesso total para 
produtos agrícolas dos EUA e 

tarifas reduzidas para produ-
tos manufaturados dos EUA.

O governo Trump está 
tentando mudar as cadeias 

de suprimentos de volta 
para os Estados Unidos e 
para longe da China, onde 
o novo coronavírus se ori-

ginou, e está promovendo 
uma campanha “Compre 
nos EUA” para suprimentos 
médicos e outros produtos.

A agricultura deve estar 
entre as questões mais es-
pinhosas das negociações, 
dada a forte oposição britâni-

ca às culturas geneticamente 
modificadas dos EUA e trata-
mentos antibacterianos para 
aves. O primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, 
prometeu negociar uma “pe-
chincha”, e a secretária de 
Comércio Internacional do 
Reino Unido, Liz Truss, disse 
que não diminuirá os padrões 
de segurança alimentar.

A Câmara de Comércio 
dos Estados Unidos pediu 
na segunda-feira aos dois 
aliados históricos que elimi-
nem todas as tarifas, dizen-
do que isso aumentaria as 
perspectivas de longo prazo 
para os dois países em um 
momento em que suas eco-
nomias foram duramente 
atingidas por paralisações 
destinadas a restringir a 
propagação do coronavírus.

A Câmara disse que os 
dois países também podem 
fortalecer as regras comer-
ciais globais para lidar com os 
desafios impostos por econo-
mias não mercantis, como a 
China. (Agência Brasil)

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
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. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, por-
tas internas de madeira 
externas no blindéx, quin-
tal gramado 132mil jóia 
imójoiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656

-------------------------------
VENDA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

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

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

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

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

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

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

O projeto Cultura Em 
Casa – Martim Cererê na 
Rede, promovido pela Se-
cretaria de Cultura (Secult 
Goiás), disponibilizou os bas-
tidores de alguns dos shows 
que marcaram edições do 
Festival Vaca Amarela. O 
anúncio foi feito nesta terça-
-feira (5/5) e a melhor parte 
é que os amantes do festi-
val poderão conferir tudo 
sem sair de casa. 

O projeto é mais uma 
iniciativa que visa levar 
arte, cultura e entrete-
nimento aos goianos du-
rante a quarenta, para 
combate e controle da 
Covid-19. Assim, o públi-
co tem acesso a um vasto 
material que reúne músi-
ca, cinema, artes, litera-
tura, dança e muito mais, 
tudo on-line e gratuito.

Se juntando a esta 
ação, o produtor cultural 
João Lucas, responsá-
vel pelos festivais Vaca 
Amarela e Grito Goiânia, 
disponibilizou vídeos do 
evento que podem ser 
conferidos pelo canal do 
YouTube da Secult Goiás.

Tem hip rock, pop, ele-
tropunk, música popular, 
carimbó e outros ritmos em 
making of de produções e 
bastidores, entrevistas e de-
poimentos de artistas.

O Vaca Amarela é promo-
vido pela produtora Fósforo 
Cultural, e já está consolida-
do no calendário nacional 
entre os mais importantes 
festivais de música do País e 
um dos principais pilares da 
produção musical de Goiás. 
O evento já passou por vá-
rios palcos da cidade, como 
os Centros Culturais Oscar 
Niemeyer e Martim Cererê, 
Teatro Sesc, casas noturnas, 
praças públicas, com uma 
programação robusta de 
shows de bandas goianas, 
nacionais e internacionais, 
Djs, oficinas e painéis de 
discussão, com preços de in-
gressos bem acessíveis.

Os cantores Criolo, Fal-
cão, o rapper paulistano 
Emicida, as bandas goianas 
Boogarins e Uó, e a inter-
nacional Kumbia Queers, da 
Argentina, são algumas das 
muitas atrações que já ani-
maram o Vaca Amarela.

Arte na Contramão 
apresenta espetáculos 
através de lives

O projeto cultural Arte 
na Contramão anun-
ciou para este mês 

de maio espetáculos, oficina e 
sarau através de transmissões 
ao vivo. Respeitando a necessi-
dade de isolamento social para 
enfrentarmos a pandemia da 
covid-19, o projeto terá pros-
seguimento adaptando suas 
atividades para apresentações 
através de lives nas páginas da 
Cia Corpo na Contramão no  
Facebook e Instagram. 

No dia 10 de maio, do-
mingo, será apresentado “O 
que eu precisaria ouvir” às 
20 horas. No dia 16 de maio, 
às 20 horas, haverá “Sarau na 
Lua”, que abre espaço para 
todos participantes expres-

sarem sua arte. No dia 24 
de maio será apresentado às 
20 horas “Queda Livre”, um 
espetáculo seguido de um 
aulão de dança. Por fim, no 
dia 31 de maio, às 14 horas, 
haverá oficina de dança de 
rua. Os interessados devem 
enviar e-mail para ciacorpo-
nacontramao@gmail.com.

O projeto da Cia Corpo na 
Contramão prevê mais apre-
sentações de espetáculos, 
além de saraus e oficinas que 
acontecerão até o final do 
ano. O grupo, que começou 
o ano oferecendo atividades 
presencialmente, viu a neces-
sidade de adaptar o projeto 
em tempos de confinamento. 
“As pessoas estão precisando 

se encontrar. Já que não é 
possível fisicamente, quere-
mos proporcionar o espaço 
virtual”, comenta Lua Barreto, 
coordenadora do projeto. 

“Estamos vendo o quanto 
a arte é necessária em nossa 
vida. O mundo inteiro está 
preso em casa e o que nos 
mantém vivos e nos impedin-
do de enlouquecer é a arte, a 
cultura. É o que nos permite 
enxergar um mundo além das 
paredes que nos prendem 
nesse momento”, diz Lua.

Agenda de maio
Espetáculo “O que preci-

saria ouvir”, com Cia Corpo 
na Contramão; Acesso: Pá-
gina da Cia Corpo na Con-

tramão no Facebook e Ins-
tagram; Data: 10 de maio, 
domingo; Horário: 20 horas 

Sarau na Lua; Acesso: 
Página da Cia Corpo na Con-
tramão no Facebook e Insta-
gram; Data: 16 de maio,  sá-
bado; Horário: 20 horas 

Espetáculo “Queda livre”, 
seguido de aulão de street 
dance, com Cia Corpo na 
Contramão; Acesso: Página 
da Cia Corpo na Contramão 
no Facebook e Instagram; 
Data: 24 de maio, domingo; 
Horário: 20 horas  

Oficina de Street Dance; 
Enviar e-mail para: ciacor-
ponacontramao@gmai l .
com; Data: 31 de maio, sá-
bado; Horário: 14 horas.

Reprodução


