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Aprovado repasse de R$ 351 milhões 
para Fundo Estadual de Saúde
Foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás por unanimidade em segunda votação, o projeto de lei de nº 2165/20, oriundo da Gover-
nadoria, que autoriza a abertura de quatro créditos extraordinários no valor de R$ 351 milhões ao Fundo Estadual de Saúde (FES). p3
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lojistas goianos estimam perda de 
até 50% nas vendas do Dia das Mães

Um levantamento rea-
lizado pela Federação 
das Câmaras de Diri-

gentes Lojistas de Goiás (FCDL-
-GO) com 63 CDLs de todo o es-
tado aponta uma queda de até 
50% no faturamento das ven-
das do Dia das Mães, na com-
paração com 2019, em função 
da crise do novo coronavírus.

Na enquete, os presidentes 
de CDLs foram questionados 
sobre a possibilidade de queda 
no faturamento deste Dia das 
Mães. Para 66% dos entrevis-

tados, as vendas vão cair entre 
20 e 50%. Todas as CDLs goia-
nas descartam a possibilidade 
de aumento no faturamento.

Segundo a FCDL-GO, para 
atenuar as perdas, os lojistas 
estão dispostos a oferecer 
descontos vantajosos ao con-
sumidor. Quase 45% das CDLs 
calculam que os comerciantes 
darão de 10 a 20% de descon-
to nas mercadorias. Para 10% 
das Câmaras de Dirigentes Lo-
jistas goianas, os descontos no 
comércio neste Dia das Mães 

vão passar de 20%.
O desconto nas compras é 

a principal estratégia (53,7%) 
dos lojistas que as CDLs estão 
percebendo neste ano. No le-
vantamento, os investimen-
tos em propaganda e o parce-
lamento sem juros aparecem 
empatados em segundo 
lugar, com 39%. Entrega grá-
tis das compras (22%) e até 
sorteio de brindes (12,2%) 
também foram citados pelos 
presidentes das CDLs.

Segundo o levantamento 

da FCDL-GO, 61% das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas 
sinalizam que o prazo médio 
oferecido pelos comerciantes 
de suas cidades nas vendas 
a prazo será de 30 a 90 dias. 
Apenas 12,2% das CDLs esti-
mam vendas com prazo mais 
longo, de 120 a 180 dias.

De acordo com a FCDL-
-GO, o Dia das Mães é a se-
gunda data mais importante 
para o varejo, só fica atrás 
do Natal. “No comércio, será 
um Dia das Mães sem prece-

dentes. O isolamento social 
e a própria situação econô-
mica do Brasil impuseram 
um enorme desafio para os 
lojistas neste ano. Para não fi-
car com a mercadoria parada 
no estoque, eles tiveram que 
adotar novas estratégias para 
atrair o consumidor e, ao 
mesmo tempo, dosar, da me-
lhor forma, as perdas inevitá-
veis que todos nós estamos 
tendo com a pandemia da 
Covid-19”, disse o presidente 
da FCDL-GO, Valdir Ribeiro.

Ricardo Stuckert

Aparecida 
conclui obras 
de contenção 
de erosão 
no Jardim 
Mont Serrat

O prefeito de Aparecida 
de Goiânia Gustavo Menda-
nha e o vice-prefeito, Veter 
Martins, entregaram na ma-
nhã desta quinta-feira (7/5) 
as obras de contenção de 
uma grande erosão na Ave-
nida Euclides da Cunha, no 
Jardim Mont Serrat. A ero-
são, que era um problema 
antigo e representava riscos 
para moradores da região 
foi contida com a utilização 
de centenas de caminhões 
de terra. A Prefeitura de 
Aparecida também recons-
truiu toda rede de captação 
de água das chuvas e reca-
peou as ruas do bairro.

Com as obras finalizadas, 
moradores do bairro e quem 
trafega pela região terão mais 
segurança, sobretudo, no pe-
ríodo chuvoso. Agora, com o 
aterramento da voçoroca e 
construção de toda rede de 
galerias pluviais os antigos 
alagamentos não serão mais 
motivo de preocupação.

“Estamos entregando 
mais uma obra importante 
para população, principal-
mente, para quem mora no 
Jardim Mont Serrat e região. 
Além de aterrarmos a ero-
são também temos, agora, 
toda estrutura de galerias 
para captar as águas das 
chuvas. Tudo foi feito com 
muito esmero para cuidar-
mos de uma nascente e 
também dos moradores”, 
destacou Gustavo Menda-
nha que, atendendo a reco-
mendação das autoridades 
de Saúde, não realizou so-
lenidade oficial, evitando a 
aglomeração de pessoas.

Para conter a erosão, 
foram utilizados 1,2 mil ca-
minhões de terra. Após o 
aterramento, a Prefeitura 
de Aparecida reconstruiu 
2,7 mil metros de galerias 
pluviais em todo bairro. Na 
terceira e última etapa das 
obras, foram recapeadas 
todas as vias que foram 
abertas para implantação 
das galerias. Ao todo, fo-
ram investidos R$ 4 mi-
lhões de reais oriundos do 
Governo Federal com con-
trapartida da prefeitura.

Homem é preso transportando 
40 kg de drogas em Rio Verde

Polícia Civil prende 26 suspeitos de homicídios

Um homem, de 38 
anos, foi preso nesta quin-
ta-feira (7/5) na BR 060, 
em Rio Verde. Segundo a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), ele transportava 40 
kg de maconha escondi-
dos em um veículo. 

A PRF informou que o ve-
ículo saiu da cidade de Ca-
mapuã, no interior de Mato 
Grosso do Sul. A droga seria 
transportada até o municí-

pio de Rio verde. Dentro do 
carro, os policiais localiza-
ram compartimentos ocul-
tos na lataria, preparados 
para esconder a droga.

Segundo a PRF, O homem 
informou que há 6 meses 
foi preso pela no estado de 
Mato Grosso do Sul trans-
portando 105 quilos de ma-
conha. Ele foi preso e enca-
minhado com a droga para a 
Polícia Civil da cidade.

A Polícia Civil deflagrou 
nesta semana a terceira 
fase da Operação Força 
Centrífuga, que apura diver-
sos homicídios na capital. A 
ação resultou na prisão de 
26 homicidas, cumprimento 
de 25 mandados de busca e 
uma prisão em flagrante por 
porte ilegal de arma de fogo. 

Segundo a polícia, os 
mandados são cumpridos 
desde terça-feira (5/5) em 
Goiânia, Aparecida de Goiâ-
nia, Anápolis e Caldas Novas. 

A operação é organizada 
pela Delegacia Estadual de 
Investigações de Homicídios 
(DIH), e permitirá a conclu-
são de aproximadamente 30 
inquéritos policiais, elucidan-

do crimes ocorridos na capi-
tal e região metropolitana. 

A Polícia Civil informou 
que os homicídios estão vin-
culados, direta ou indireta-
mente, a fações criminosas.

Reprodução
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Aprovado repasse de R$ 351 milhões 
para Fundo Estadual de Saúde em Goiás
Foi aprovado pela As-

sembleia Legislativa 
de Goiás nesta quinta-

-feira (7/5), por unanimida-
de e em segunda votação, o 
projeto de lei de nº 2165/20, 
oriundo da Governadoria, 
que autoriza a abertura de 
quatro créditos extraordiná-
rios no valor de R$ 351 mi-
lhões ao Fundo Estadual de 
Saúde (FES). Deputados par-
ticiparam de  sessão ordiná-
ria remota. Os recursos se-
rão destinados às despesas 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) relacionadas às 
ações de prevenção e com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

De acordo com presidente 
da Casa de Leis, Lissauer Vieira, 
o montante será aplicado, es-
pecialmente, nos hospitais de 
campanha instalados em Goiás 
para o tratamento da doença. 

“É uma medida extremamen-
te necessária nesse momento 

para atender toda a estrutu-
ra de saúde montada para o 

combate do coronavírus. Além 
da compra de equipamentos 

hospitalares e testes rápidos, 
esse recurso será destinado, 

principalmente, para os hos-
pitais de campanha dos mu-
nicípios de Itumbiara, Luziâ-
nia, Jataí, Formosa, São Luís 
de Montes Belos, Águas Lin-
das de Goiás, Anápolis, Goi-
ânia e Porangatu”, explicou.

Lissauer falou ainda sobre 
a celeridade na tramitação da 
matéria, destacando também 
a sensibilidade dos demais 
parlamentares para a apro-
vação do projeto. “Nós preci-
sávamos dar uma celeridade 
maior nessa matéria e atra-
vés do empenho e a sensibi-
lidade de todos os deputa-
dos conseguimos aprovar na 
sessão remota desta tarde. 
Ainda hoje levaremos o texto 
pessoalmente ao governador 
Ronaldo Caiado para que ele 
sancione essa lei e transfira 
esse recurso o quanto antes 
para o Fundo Estadual de 
Saúde”, ressaltou.

Reprodução

Bolsonaro nomeia ligado ao Centrão a cargo no Ministério do Desenvolvimento
O presidente Jair Bolsona-

ro entregou mais um cargo 
ao Centrão. O Diário Oficial 
da União (DOU) desta quinta-
-feira (7/5) traz a nomeação 
do advogado pernambucano 
Tiago Pontes Queiroz como 
secretário nacional de Mobili-
dade do Ministério do Desen-
volvimento Regional.

A pasta é comandada por 
Rogério Marinho. Queiroz 
é ligado a caciques do Pro-
gressistas (antigo PP), como 
o senador Ciro Nogueira 
(PI), presidente da sigla, e 
Arthur Lira (AL), líder na 

Câmara, e já ocupou outros 
cargos na máquina pública.

Em março, havia assumi-
do a Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos (CBTU) 
de Pernambuco, órgão que 
também é vinculado ao Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional. O novo secretário 
ainda ocupou cargo no Mi-
nistério da Saúde durante o 
governo de Michel Temer.

No início de 2019, ele foi 
denunciado pelo Ministério 
Público por irregularidades em 
contratos da pasta, no mesmo 
processo em que o ex-ministro 

da pasta Ricardo Barros (PP-
-PR) é alvo. A Secretaria de 
Mobilidade é o segundo car-
go que Bolsonaro entrega ao 
Progressistas. Sob pressão de 
aliados e após sofrer sucessi-
vas derrotas políticas, o presi-
dente começou nesta quarta-
-feira a distribuir cargos aos 
partidos do Centrão, em 
troca de votos no Congresso, 
ressuscitando a velha prática 
do “toma lá, dá cá”.

No casamento de papel 
passado, a sigla de Lira e No-
gueira também conseguiu 
emplacar um indicado para 

o comando do Departamen-
to Nacional de Obras Contra 
as Secas (Dnocs), autarquia 
com orçamento de R$ 1 bi-
lhão neste ano. A nomea-
ção saiu no Diário Oficial da 
União de quarta-feira, um 
dia depois de o Centrão ter 
apoiado o governo em vota-
ções importantes.

O bloco ficou alinhado ao 
Palácio do Planalto anteon-
tem durante votação na Câ-
mara da proposta que prevê 
o socorro a Estados e muni-
cípios. Ao contrário de outras 
ocasiões, quando impunham 

reveses a Bolsonaro, líderes 
do bloco foram ao microfone 
para orientar votos conforme 
os interesses do Executivo.

O nomeado para o Dnocs 
é Fernando Marcondes de 
Araújo Leão. A autarquia 
sempre foi controlada pelo 
MDB, mas o presidente per-
mitiu que a indicação fosse 
feita por Lira, líder do Pro-
gressistas e réu em proces-
so por corrupção passiva. 
Lira, por sua vez, repassou 
o apadrinhamento para o 
deputado Sebastião Oliveira 
(PL-PE), representante do 

baixíssimo clero da Câmara, 
transformando a indicação 
numa “barriga de aluguel”.

Ao terceirizar a escolha, 
Lira desagradou a parlamen-
tares do Progressistas, mas a 
estratégia faz parte dos pla-
nos para a construção de uma 
base de apoio na disputa pela 
presidência da Câmara, em 
fevereiro de 2021. O jornal O 
Estado de S. Paulo apurou que 
Lira também quer reunir par-
tidos menores, como PSC, Pa-
triotas e Avante, para fortale-
cer sua possível candidatura e 
espera o apoio de Bolsonaro.
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Brasil passa Bélgica e se torna o 6º 
país com mais mortos por covid-19
O Brasil passou a Bélgica 

no ranking dos países 
com mais mortos pela 

covid-19, segundo os números 
atualizados desta quarta-feira, 
6. Ao registrar 615 vítimas fatais 
da doença nas últimas 24 horas 
- recorde renovado em relação 
a ontem quando 600 mortes 
foram confirmadas -, o Brasil 
agora soma 8.536 óbitos e é a 
6ª nação em mortes causadas 
pelo novo coronavírus, de acor-
do com dados da Universidade 
Johns Hopkins e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 

À frente do País estão Es-
tados Unidos, Reino Unido, 
Itália, Espanha e França. Os 
Estados Unidos, que lideram, 
têm 73.039 mortes confir-
madas, mais de oito vezes o 
resultado brasileiro. A França, 
que está em quinto lugar, re-
gistra 25.812 óbitos, três ve-
zes o número do Brasil. 

O Brasil tem testado menos 
do que os países que estão à 
frente no ranking de mortes 
confirmadas. De acordo com 
a plataforma Worldometers, 

o País testou 1.597 por milhão 
de habitantes (pmh), número 
inferior aos de França (16.856 
pmh), Espanha (41.332 pmh), 
Itália (38.221 pmh), Reino Uni-
do (21.330 pmh) e Estados Uni-
dos (22.745 pmh), um indício 
de subnotificação de casos.

Ao todo, o Brasil tem 
125.218 contaminações pelo 
coronavírus confirmadas des-
de o início da pandemia. Este 
número representa um au-
mento de 10.503 infecções em 
relação ao divulgado ontem 
pelo governo e faz do Brasil 
o 9º país com mais casos em 
todo o mundo, ainda de acor-
do com dados da Universidade 
Johns Hopkins e da OMS.

 Nesta quarta-feira, o Bra-
sil foi o 3º país em novas mor-
tes, atrás de Estados Unidos 
(2.523 nas últimas 24 horas) 
e Reino Unido (649 entre on-
tem e hoje). Em relação aos 
novos casos de covid-19, o 
Brasil só ficou atrás dos Esta-
dos Unidos, que confirmaram 
mais 22.303 contaminações 
nas últimas 24 horas.

Amazônia Real



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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-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656

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 
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 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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 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
-------------------------------
CAMILA ALMEIDA pau-
lista de nascença, goiana 
de coração. Fitness, estu-
diosa, musa bolota, apai-
xonada. Novinha, mas 
decidida. Tenho fake no 
tinder F: (62) 9226-2968
-------------------------------
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
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Reprodução

Emicida lança 
clipe inspirado em 
Dragon Ball, com 
Zeca Pagodinho

“A amizade parece ser 
uma alma gigante divi-
dida entre dois corpos”. 
Essa é uma das maneiras 
que Emicida enxerga a 
relação entre dois ami-
gos. O rapper paulista fa-
lou mais sobre o assunto 
na faixa “Quem Tem Um 
Amigo (Tem Tudo)”, ho-
menagem ao sambista 
Wilson das Neves (1936 
- 2017), e que acaba de 
ganhar clipe inspirado 
em Dragon Ball.

A canção está disponí-
vel nos serviços de músi-
ca em um EP que reúne 
três versões (ouça aqui): 
uma cantada em inglês; 
um remix que agrega 
novos versos e a voz de 
Rashid; e a original, que 
traz a participação espe-
cial de Zeca Pagodinho, 
da dupla Os Prettos e do 
grupo japonês Tokyo Ska 

Paradise Orchestra.
No videoclipe anima-

do, Emicida aparece como 
a versão do personagem 
principal, o Goku. Assim 
como no Dragon Ball, ele se 
locomove em uma nuvem 
voadora. Wilson das Neves,  
por sua vez, ganha os con-
tornos do sábio Kami-Sama, 
um dos seres que serviram 
como Deus da Terra.

Já Zeca Pagodinho é re-
presentado como o Mestre 
Kame (mestre de artes mar-
ciais e primeiro professor de 
Goku; sempre presente em 
sua evolução). Os Prettos 
são os guerreiros Tenshi-
nhan e Caos, enquanto o 
grupo Tokyo Ska Paradise 
Orchestra teve o seu terno 
inspirado em um modelo 
usado por Kuririn, nome 
que surge como antagonista 
de Goku, mas logo se torna 
aliado em sua jornada.

criador de Black Mirror 
diz que mundo está som-
brio para continuar série

O roteirista britânico 
Charlie Brooker dis-
se que o mundo está 

sombrio demais para criar e 
exibir uma nova temporada 
de Black Mirror, série que ele 
criou e virou sucesso mun-
dial depois que entrou para 
o catálogo da Netflix.

Em entrevista à BBC, ele 
afirmou que uma nova tem-
porada da série está fora 

de questão. Segundo ele, o 
mundo real já está suficien-
temente sombrio.

“No momento, não sei se 
teria estômago para histórias 
sobre sociedades desmo-
ronando, então não estou 
trabalhando em nenhuma 
história desse tipo. Estou an-
sioso para revisitar minhas 
habilidades cômicas. Quero 
escrever roteiros que me fa-

çam rir.”, disse Charlie em en-
trevista ao site Radio Times. 

Black Mirror é uma série 
de episódios independentes 
e que tratam de questões 
sociais de forma satírica, 
focados nos impactos nega-
tivos de novas tecnologias. 
A maioria dos episódios se 
passam em um futuro pró-
ximo e sugerem uma de-
gradação social. O nomedo 

seriado, espelho preto, em 
português, faz referência ao 
reflexo gerado pelas telas de 
dispositivos portáteis como 
celulares e tablets. 

A temporada mais re-
cente foi lançada na Netflix 
em junho de 2019, com 
apenas três episódios e 
não teve a boa repercução 
do público e da crítica das 
temporadas anteriores.
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