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App soma 9 mil denúncias 
de aglomeração em Goiânia
A Prefeitura de Goiânia informou nesta quarta-feira que o aplicativo para denúncia de pontos de aglomeração e de serviços 
não essenciais já recebeu quase nove mil registros. A ferramenta foi lançada como uma tentativa de conter o coronavírus. p2
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App soma quase 9 mil denúncias 
de aglomeração em Goiânia

A Prefeitura de Goiâ-
nia informou nesta 
quarta-feira (13/5) 

que o aplicativo para de-
núncia de pontos de aglo-
meração e de serviços não 
essenciais já recebeu quase 
nove mil registros. A ferra-
menta foi lançada como uma 
tentativa de conter o avanço 
do novo coronavírus. 

Com o aumento do nú-
mero de casos de contami-
nação por covid-19 em todo 
Estado, principalmente na 
capital, o Governo do Estado 
e a Prefeitura de Goiânia de-
vem anunciar nesta semana 
novas medidas restritivas no 
comércio e em áreas com 
aglomeração. Com isso, a ex-

pectativa é que o número de 
denúncias diminua junto aos 
números de casos.

A Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, Trabalho, Ciência e 
Tecnologia (Sedetec), pasta 
que gerencia o aplicativo, 
mostrou que das quase 
nove mil denúncias, 4,926 
são de pontos de aglomera-
ção e 3,839 são de lojas ou 
pontos comerciais abertos, 
sem seguir orientações do 
decreto estadual.

Gerente da Guarda Civil 
Metropolitana (GCM), José 
Pires disse que equipes fo-
ram reforçadas e academias 
ao ar livre já foram interdita-
das. “Vamos seguir sempre a 

recomendação do comando, 
que é orientar a população a 
não se aglomerar e não usar 
os equipamentos, caso isso 
não resolva, vamos autuar 
o cidadão”, afirmou. A fisca-
lização ocorre em parceria 
com a Polícia Militar. 

Segundo o titular da Se-
detec, Walisson Moreira, as 
empresas passam a ser obri-
gadas a cumprir o escalona-
mento de horários. “Tem 
uns dias que iniciamos as 
medidas, porém, as empre-
sas não cumpriram da forma 
que orientamos, por isso, ago-
ra a medida será obrigatória”, 
comentou em entrevista a 
uma emissora de TV.  

As denúncias que che-

gam ao aplicativo são di-
recionadas à Guarda Civil 
Metropolitana (GCM) e à 
Fiscalização da Secretaria de 
Planejamento (Seplan). As 
demandas são verificadas e 
posteriormente as equipes 
são deslocadas aos locais 
que foram denunciados.

O objetivo da ferramenta 
é contar com o apoio da po-
pulação para evitar e comba-
ter aglomeração de pessoas, 
assim como a abertura de 
comércios, indústrias, feiras, 
eventos e demais estabele-
cimentos que tiveram o fun-
cionamento suspenso pelos 
decretos governamentais.

Saiba como denunciar 
através do aplicativo:

1 - Acesse o aplicativo 
Prefeitura 24 horas em seu 
smartphone (lembrando que 
o acesso pode ser feito de 
maneira anônima)

2 - Selecione a opção que 
desejar, sendo para denún-
cia de aglomerações ou esta-
belecimento aberto

3 - Descreva sua solicita-
ção, insira uma imagem se de-
sejar e pontue em qual local 
foi encontrado a aglomeração 
ou estabelecimento aberto

4 - Clique em enviar e sua 
solicitação será direcionada 
diretamente à Agência da 
Guarda Civil Metropolitana. 
Após o envio, você poderá 
acompanhar o andamento 
em “Minhas Solicitações”.

Reprodução

Brasil supera 
França em 
infectados e 
passa a ser
6º país em 
contaminações

O Brasil superou a Fran-
ça em número de pessoas 
infectadas pelo novo coro-
navírus e agora é o sexto 
país mais afetado pela co-
vid-19 no mundo, segundo 
compilação de dados feita 
pela Universidade Johns Ho-
pkins, dos Estados Unidos. 
Às 14h desta quarta-feira, 
13, o Brasil aparecia com 
180.049 infecções e a Fran-
ça com 178.349.

Os dados considerados 
pela Johns Hopkins vêm de 
fontes variadas, como secre-
tarias regionais de Saúde, e 
são atualizados múltiplas ve-
zes ao dia, diferente da estra-
tégia de divulgação adotada 
pela maioria dos países, que 
lançam uma atualização diá-
ria. Ontem, 12, o Brasil já ha-
via superado a Alemanha no 
total de infectados e havia se 
tornado o sétimo país com 
mais casos confirmados de 
covid-19. Agora, estão à fren-
te do País, segundo a uni-
versidade americana, Itália 
(222.104 contaminados), Es-
panha (228.030 contamina-
dos), Reino Unido (230.984 
contaminados), Rússia 
(242.271 contaminados) e 
Estados Unidos (1.375.949 
contaminados).

Globalmente, os casos de 
covid-19 identificados são 
4.308.055. Também ontem, 
a América passou a Europa 
e agora é o continente com 
mais casos de contamina-
ções pelo coronavírus, na 
contagem da Johns Hopkins 
e também da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
No entanto, o Brasil se dife-
rencia dos países que ocu-
pam os primeiros lugares 
no ranking de contaminados 
por um aspecto importante: 
a baixa quantidade de testes 
de covid-19 já realizados.

De acordo com a platafor-
ma independente Worldo-
meters, o Brasil tem uma taxa 
de 3,4 mil testes feitos por 
milhão de habitantes (pmh), 
índice que é de 45,2 mil pmh 
na Itália, de 30,8 mil pmh no 
Reino Unido, de 40,9 mil pmg 
na Rússia, de 52,7 mil pmh na 
Espanha, de 30,3 mil pmh nos 
Estados Unidos, de 21,2 mil 
pmh na França e de 32,8 mil 
pmh na Alemanha.

Homem é preso transportando 
uma tonelada de maconha

Polícia apreende medicamentos vencidos 
e adulterados em farmácia de Goiânia

Um homem de 28 anos 
foi preso na terça-feira (12/5) 
transportando uma tonelada 
de maconha na BR-060, perto 
de Jataí, na região sudoeste de 
Goiás. A ocorrência foi realiza-
da pela Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), em parceria com a 
Polícia Civil do Distrito Federal. 

O flagrante ocorreu duran-
te fiscalização de rotina. Após 
abordagem a uma caminho-
nete, os agentes desconfia-
ram da atitude do condutor, 
que apresentava nervosismo. 

Ao fiscalizar o veículo, os po-
liciais encontraram cerca de 
uma tonelada de maconha 
na carroceria do veículo.

Segundo o motorista, ele 
pegou o veículo em Ponta 
Porã (MS) para entregar em 
Brasília, e receberia cerca de 
R$ 5 mil pelo transporte. 

A caminhonete tem placas 
clonadas de Jataí (GO) e ocorrên-
cia de roubo em Brasília. O caso 
foi encaminhado à Coordenação 
de Repressão às Drogas da Polí-
cia Civil do Distrito Federal.

A Polícia Civil prendeu, 
na terça-feira (12/5), duas 
pessoas e apreendeu 
medicamentos vencidos 
e adulterados em uma 
farmácia de Goiânia. O 
caso foi investigado pela 
Delegacia Estadual de Re-
pressão a Crimes Contra 
o Consumidor (Decon). 

Policiais civis, junto a 
fiscais da Vigilância Sani-
tária, estiveram no esta-

belecimento, no setor Leste 
Vila Nova, onde foram encon-
trados inicialmente diversos 
medicamentos vencidos.

Na sequência os inves-
tigadores identificaram 
medicamentos controlados 
sem origem e outros que ti-
veram as embalagens adul-
teradas. Segundo a polícia, 
foi apagada a expressão 
“amostra grátis” para que 
pudessem ser vendidos.

Alguns desses medi-
camentos adulterados 
chegam a custar mais 
de R$ 3 mil. Eles são 
utilizados para tratar 
doenças graves, como 
esclerose múltipla.

Em um laboratório 
contíguo à farmácia, 
também foram apreen-
didos insumos farma-
cêuticos com data de 
validade expirada.



Diário Do EstaDo Goiânia, 14 de Maio de 2020 3poder

Exame de covid-19 será obrigatório 
para viagens no estado de Goiás
O governador Ronaldo 

Caiado informou que 
deve encaminhar, no 

mais tardar até nesta quinta-
-feira (14/5), o novo decreto 
de isolamento social à sua 
equipe para ela possa avaliar 
a formatação do documento. 
A informação foi divulgada 
nesta quarta-feira (13/5) du-
rante live para as emissoras 
da Agência Brasil Central. 

O governador adiantou 
uma exigência para as pesso-
as que insistem em fazer tu-
rismo no Estado neste perío-
do de pandemia. Elas teriam 
de comprovar, por meio de 
exame laboratorial, que não 
estão contaminadas com o 
novo coronavírus, ou que já 
tiveram a covid-19 e têm an-
ticorpos suficientes.

“É importante que as pes-
soas saibam que quarentena 
não é lazer, não é para fazer 
festas ou arranjos. É, pelo 

contrário, para refletir, ajudar 
as pessoas que mais preci-
sam, contribuir, e não levar 
inquietação às comunida-
des”, disse Caiado. 

A live teve a participação 
do defensor-público do Estado 
de Goiás, Domilson Rabelo. Ele 
disse que na semana passada 
encaminhou recomendação à 
Federação Goiana dos Muni-
cípios (FGM) para que orien-
tasse os prefeitos a adotarem 
uma forma responsável de fle-
xibilização das atividades neste 
momento de pandemia, com 
base em parâmetros técnicos 
das autoridades sanitárias. 
Lembrou que a flexibilização 
é permitida no artigo 4º do 
último decreto governamen-
tal que trata do isolamento 
social em Goiás. Mas pediu 
responsabilidade dos ges-
tores municipais. “Estamos 
falando em vidas, não quere-
mos mais óbitos”, ressaltou.

Reprodução

Marcelo Casal Jr

TCU determina devolução de auxílio emergencial recebido irregularmente
O ministro Bruno Dan-

tas, do Tribunal de Contas 
de União (TCU), determinou 
nesta quarta-feira (13/5) que 
os militares acusados de re-
ceber irregularmente o au-
xílio emergencial de R$ 600 
devolvam os valores aos co-
fres públicos. Pela decisão, 
novos pagamentos ao grupo 
também devem ser suspen-
sos imediatamente. 

As irregularidades foram 
detectadas após os ministé-
rios da Defesa e da Cidadania 
realizarem um cruzamento 

de dados e identificarem 
que 73,2 mil militares ativos, 
inativos, temporários, pen-
sionistas e anistiados rece-
beram a ajuda do governo. 

Bruno Dantas também 
determinou que o ressarci-
mento seja feito de forma 
urgente. A decisão foi mo-
tivada por um pedido de 
providências feito por uma 
secretaria interna do TCU. 

“Ademais, em que pese 
o ânimo do Ministério da 
Defesa em apurar individu-
almente cada caso e a de-

clarada intenção de restituir 
os montantes recebidos in-
devidamente, é imprescindí-
vel que haja urgência nesse 
ressarcimento, inclusive com 
adoção de providências ne-
cessárias pelo Ministério, 
como a glosa na folha de pa-
gamento”, decidiu. 

Em nota divulgada ontem 
(12), o Ministério da Defesa 
informou que investiga a ir-
regularidade e garantiu que 
os valores recebidos indevi-
damente serão restituídos. 
(Agência Brasil)
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Confiança do empresário industrial 
fica no menor patamar registrado
O Índice de Confiança 

do Empresário In-
dustrial (ICEI) man-

teve-se praticamente inalte-
rado na passagem de abril 
para maio de 2020, passan-
do de 34,5 para 34,7 pontos. 
Com isso, o ICEI se mantém 
no menor patamar já regis-
trado. A pesquisa foi divulga-
da nesta quarta-feira (13/5) 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI).

Os indicadores variam 
de 0 a 100 pontos. Quando 
estão acima de 50 pontos 
mostram que os empre-
sários estão confiantes. 
Abaixo de 50 pontos, a indi-
cação é de falta de confian-
ça. Segundo a CNI, quanto 
mais abaixo de 50 pontos, 
maior e mais disseminada é 
a falta de confiança.

“O ICEI traduz a falta de 
confiança do empresário de-
corrente da forte contração 
da atividade e elevada incer-
teza em razão da pandemia 
de covid-19. A falta de con-
fiança contribui para a para-
lisação dos investimentos e 

dificulta a recuperação da ati-
vidade econômica”, diz a CNI.

 
Condições atuais
O Índice de Condições 

Atuais, que reflete como evo-
luiu as condições correntes 
das empresas e da economia 

brasileira na visão dos empre-
sários, recuou 8,9 pontos em 
maio, para 25,2 pontos. Se-
gundo a CNI, o índice é o me-
nor já registrado e revela pio-
ra significativa das condições 
atuais de negócios em maio.

A CNI acrescentou que 

índice manteve trajetória de 
queda verificada desde feve-
reiro, acumulando recuo de 
33,8 pontos no período.

 
Expectativas
O Índice de Expectativas, 

que reflete as perspecti-

vas dos empresários para 
os próximos seis meses, 
aumentou 4,8 pontos em 
maio, para 39,5 pontos. 
Apesar do aumento, o índi-
ce permanece distante da 
linha divisória, o que revela 
pessimismo dos empresários.

Para produzir o ICEI, a 
CNI coletou amostra de 
1.370 empresas, sendo 554 
de pequeno porte, 514 de 
médio porte e 302 de gran-
de porte. O período da co-
leta foi de 4 a 8 de maio de 
2020. (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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-------------------------------
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 
(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, 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. 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 
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

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 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
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 ve-
íAcabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

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 
EXTRA, trabalho tempo 
parreais por mês ( pro-
porcional ao seu trabalho 
). Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
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.

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 14 de Maio de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Secult Goiás apresenta 
exposição virtual 
do artista goiano 
Pedro Campos

O público poderá 
conferir a partir desta 
quinta-feira (14/5) por 
meio das redes sociais 
da Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult Goiás) 
a exposição virtual do 
artista Pedro Campos, 
montada e construída na 
Vila Cultural Cora Corali-
na, em Goiânia. A mostra 
virtual integra o projeto 
Cultura em Casa.   

Foram cerca de 60 tra-
balhos selecionados para 
compor a exposição do 
artista goiano, cuja pro-
dução recente tem como 
mote o universo das HQs 
e do cinema. 

“A montagem foi feita 
na Sala Antônio Potei-
ro, da Vila Cultural Cora 
Coralina, e todos os pro-
fissionais envolvidos na 
montagem seguiram os 
protocolos de segurança 

determinados pelo Decre-
to Estadual nº 9653, como 
a manutenção da distância 
mínima de dois metros en-
tre os presentes, utilização 
de máscaras de proteção 
individual, luvas e higieni-
zação com álcool em gel”, 
informou a Secult Goiás.  

Para o Secretário de Cul-
tura, Adriano Baldy, a expo-
sição virtual é uma ótima 
programação para que os 
goianos conheçam um pou-
co mais dos artistas regio-
nais e, ao mesmo tempo, 
fiquem em casa. “Com essa 
iniciativa vamos conseguir 
levar obras selecionadas e 
que acrescentarão à cultu-
ra do nosso povo. E é jus-
tamente essa a ideia do 
Cultura em Casa: veja, con-
temple a analise as várias 
formas de cultura ofereci-
das pelo nosso Estado, mas 
continue em casa”, afirma.

Fifa cancela cerimônia 
de entrega do prêmio 
‘Melhor do Ano’

A tradicional festa de gala 
do prêmio The Best 
(O Melhor), realizada 

anualmente pela Fifa em se-
tembro, não acontecerá este 
ano em decorrência da pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19). A informação foi 
veiculada na manhã de quarta-
-feira (13), no jornal espanhol 
Marca. A cerimônia deste ano 
ocorreria na cidade de Milão 
(Itália). Durante o evento são 

entregues os troféus de me-
lhores do ano no futebol, a 
atletas e profissionais que atu-
aram ao longo da temporada. 

Segundo o diário espa-
nhol, a entidade máxima do 
futebol justificou a decisão 
por não haver condições, no 
momento, de avaliar com 
equidade o desempenho 
dos jogadores e treinadores, 
tendo em vista o término 
antecipado de alguns cam-

peonatos, e a paralisação 
de competições por tempo 
indeterminado. Ainda de 
acordo com a publicação, a 
Fifa  ainda não decidiu se a 
premiação referente a 2020 
será postergada para o ano 
que vem, podendo aconte-
cer junto com a entrega do 
troféu de 2021.

Entre os troféus entregues 
na festa anual promovida pela 
Fifa, estão os de melhor joga-

dor (feminino e masculino), 
melhor técnico e também é re-
velada a ‘seleção do ano’, com 
os melhores atletas. Desde 
2016 a Fifa também entrega o 
Prêmio Puskás ao autor do gol 
mais bonito da temporad). O 
português Cristiano Ronaldo 
foi contemplado com o Puskás 
duas vezes na carreira. No ano 
passado, o argentino Lionel 
Messi levou o troféu pela pri-
meira vez.  (Agência Brasil)
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