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Brasil passa da marca 
de mil mortes em um dia
O Brasil bateu recorde de mortes registradas em um dia em razão da covid-19, com 1.179. No total, 17.971 pessoas já perde-
ram a vida em por causa da doença. O resultado representou um aumento de 7%, quando foram contabilizados 16.792 mil. p2

Iniciado 
projeto de 

arborização do 
Centro Cultural 
Oscar Niemeyer

p2

Protocolo da 
cloroquina 
sai hoje p3

EUA anuncia 
US$ 3 milhões 
para o Brasil p4

Duas pessoas ficam feridas em 
acidente na BR-050, em Catalão
Um caminhão, carregado de adubo, tombou na BR-050. Segundo os 
Bombeiros o veículo tombou no momento em que fazia a curva. p2
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Covid-19: Brasil passa da marca 
de mil mortes registradas por dia
O Brasil bateu recor-

de de mortes re-
gistradas em um 

dia em razão da covid-19, 
com 1.179. No total, 17.971 
pessoas já perderam a vida 
em por causa da doença. O 
resultado representou um 
aumento de 7% em relação 
a ontem (18), quando foram 
contabilizados 16.792 mil fa-
lecimentos pela covid-19. A 
letalidade (número de mor-
tes por quantidade de casos 
confirmados) ficou em 6,6% 
e a mortalidade (número de 
óbitos pela quantidade da 
população) foi de 8,6%.

O balanço diário do Mi-
nistério da Saúde registrou 
também recorde de novos 
casos confirmado em 24 
horas, com 17.408. No to-
tal, 271.628 pessoas foram 
infectadas. O resultado mar-
cou um acréscimo de 6,8% 
em relação a ontem, quando 
o número de pessoas infec-
tadas estava em 254.220.

Do total de casos con-
firmados, 146.863 (54%) 
estão em acompanhamen-
to e 106.794 (39,3%) fo-
ram recuperados. Há ainda 
3.319 mortes em investi-
gação. O número marca 
um aumento em relação 
aos últimos números para 
este indicador, que davam 
entre 2.000 e 2.300 faleci-
mentos em investigação. 

São Paulo se mantém 
como epicentro da pande-
mia no país, concentrando 
o maior número de faleci-
mentos (5.147). O estado é 
seguido pelo Rio de Janei-
ro (3.079), Ceará (1.856), 

Pernambuco (1.741) e 
Amazonas (1.491).

Além disso, foram re-
gistradas mortes no Pará 
(1.519), Maranhão (604), 
Bahia (326), Espírito Santo 
(325), Alagoas (231), Paraíba 
(219), Minas Gerais (167), 
Rio Grande do Norte (160), 
Rio Grande do Sul (151), 
Amapá (136), Paraná (129), 
Santa Catarina (91), Piauí 
(85), Rondônia (87), Goiás 
(73), Acre (72), Distrito Fe-
deral (72), Sergipe (63), Ro-
raima (61), Tocantins (38), 
Mato Grosso (32) e Mato 
Grosso do Sul (16).

Já em número de casos 
confirmados, o ranking 
tem São Paulo (65.995), 
Ceará (28.112), Rio de Ja-
neiro (27.805), Amazonas 
(22.132) e Pernambuco 
(21.242). Entre as unidades 
da federação com mais pes-
soas infectadas estão ainda 
Pará (16.295), Maranhão 
(14.198), Bahia (11.013), 
Espírito Santo (7693) e San-
ta Catarina (5.413).

Em termos de compa-
ração absoluta, segundo o 
mapa global da universida-
de Johns Hopkins, mais atu-
alizado do que o mantido 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), o Brasil 
passou o Reino Unido e 
ocupou a terceira posição 
em casos confirmados de 
covid-19, atrás da Rússia 
(299,941 mil) e Estados 
Unidos (1,52 milhão). 

No número de mor-
tes, o Brasil ocupa a sex-
ta posição, atrás de Es-
panha (27.778), França 

(28.025), Itália (32.169), 
Reino Unido (35.422), Es-
tados Unidos (91.661).

Nos dois indicadores, é 
preciso considerar também 
a população dos países, 
uma vez que o Brasil é mais 
populoso do que nações 
como Reino Unido, Itália e 
Espanha. Até o início da noi-
te de hoje, já haviam sido 
registrados 4,88 milhões de 
casos confirmados de co-
vid-19 no mundo. 

 
Atendimento 
psicológico
Em entrevista no Palácio 

do Planalto, representan-
tes do Ministério da Saúde 
anunciaram que começou 
hoje o atendimento psico-
lógico a distância para os 
profissioanis de saúde. O 
projeto, chamado de Telepsi, 
é uma iniciativa em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
de Porto Alegre e com a Uni-
versidade Federal do  Rio 
Grande do Sul (UFRGS). 

Os trabalhadores da saú-
de que desejarem acessar 
o serviço de atendimento 
devem ligar para 0800 644 
6543. As consultas serão 
realizadas semanalmente 
com o mesmo psicólogo. 
Caso haja necessidade de 
medicação, haverá o en-
caminhamento presencial 
para um psiquiatra. A ex-
pectativa é fornecer o ser-
viço a 10 mil profissionais.

“O projeto do Telepsi vai 
também atender profissio-
nais do Brasil Conta Comigo, 
de todas as áreas da saúde. A 
intenção é que a gente possa 
prestar assistência a todos 
os profissionais que estejam 
precisando”, disse a diretora 
substituta do departamento 
de Ações Programáticas Es-
tratégicas do Ministério da 
Saúde, Maria Dilma Teodoro.

 
Doação de 
leite materno
A equipe do Ministério 

da Saúde aproveitou a en-

trevista para lançar uma 
campanha de doação de 
leite materno, que visa am-
pliar o estoque. Segundo o 
órgão, de janeiro a abril o 
número de mulheres que se 
dispuseram a contribuir caiu 
de 61 mil para 58 mil.  

O leite materno é forne-
cido a crianças prematuras 
internadas, que não podem 
ser amamentadas. Além 
disso, alimentam crianças 
e ajudam a diminuir o risco 
de doenças, como diabetes 
e obesidade. Cada pote de 
300 ml pode alimentar até 
10 recém-nascidos. 

Toda mulher pode doar, 
mas diante da pandemia, 
o Ministério da Saúde co-
locou algumas restrições 
nas orientações. “A doação 
deve ser evitada se tiver 
sintoma de gripe ou morar 
com alguém que apresente 
sintomas”, explicou a secre-
tária substituta de Atenção 
Primária à Saúde, Daniela 
Ribeiro. (Agência Brasil)

Agência Pará

Iniciado 
projeto de 
arborização 
do Centro 
Cultural Oscar 
Niemeyer

Prefeitura 
de Jataí prevê 
multa para 
quem for 
flagrado 
fazendo festa

Realizado pela Secretaria 
de Cultura (Secult Goiás), o 
projeto de arborização do 
Centro Cultural Oscar Nie-
meyer (CCON), em Goiânia, 
foi iniciado. Haverá plantação 
de mudas frutíferas e espé-
cies do Cerrado, como ipês, 
pata-de-vaca, quaresmeira, 
jacarandá, plantas que flores-
cem em épocas diferentes, 
e também árvores cênicas e 
decorativas. A informação foi 
confirmada pela Secult Goiás 
nesta terça-feira (19/5). 

A medida tem parceria 
com a Secretaria Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad), que fará 
as doações de mudas e o todo 
o apoio técnico para o plan-
tio, bem como levantamento 
dimensional da área, o quan-
titativo de mudas, insumos 
e produtos de jardinagem a 
serem disponibilizados.

A prefeitura de Jataí, a 
cerca de 320 km de Goi-
ânia, vai aplicar multa no 
valor de R$ 2,5 mil para 
moradores que forem fla-
grados realizando festas 
durante a pandemia da 
covid-19. A medida já está 
em vigor e foi divulgada 
por meio de decreto nesta 
segunda-feira (18/5).

Segundo a prefeitura, o 
valor será revertido para o 
Fundo Municipal de Saúde 
para o combate da covid-19.

Boletim Epidemiológi-
ca da Secretaria Municipal 
de Saúde, divulgado nesta 
segunda-feira (18), mostra 
que na cidade já foram noti-
ficados 117 casos suspeitos 
de covid-19. 37 casos foram 
confirmados, 79 descarta-
dos e 1 aguarda resultado 
de exame. Dos 37 casos 
confirmados, 31 evoluíram 
para cura e 1 óbito foi con-
firmado por covid-19.

Duas pessoas ficam 
feridas em acidente na 
BR-050, em Catalão

StF desobriga prefeitura de Goiânia 
a conceder auxílio a empresas de ônibus

Um caminhão, carre-
gado de adubo, tombou 
nesta terça-feira (19/5) 
na BR-050, em Catalão. 
Segundo o Corpo de 
Bombeiros Militar do Es-
tado de Goiás (CBMGO), 
o veículo tombou no mo-
mento em que fazia a curva 
para entrar na cidade. Duas 

pessoas ficaram feridas.
As vítimas, um homem 

e uma mulher, sofreram 
escoriações e estavam 
conscientes. Após aten-
dimento pré-hospitalar, 
a vítima do sexo feminino 
foi levada para Hospital 
Santa Casa. O homem re-
cusou o transporte.

A prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Procura-
doria Geral do Município, 
obteve decisão favorável 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) em pedido de 
suspensão dos efeitos da 
liminar que obrigava o 
Poder Executivo Munici-
pal e Estadual a apresen-
tar um plano emergencial 
junto as empresas con-
cessionárias de transpor-
te coletivo para o custeio 

de folha de pagamento e 
aquisição de óleo diesel.

A decisão foi assinada pelo 
Ministro Dias Toffoli e concluiu 
que a “ação representa grave 
lesão à ordem, à economia e 
à saúde pública, entendendo 
que em meio a um estado de 
calamidade pública, há declí-
nio da atividade econômica e 
substancial queda na arreca-
dação pública municipal”.

Segundo o Procurador 
Geral do Município, Bren-

no Kelvys Marques, “os 
recursos públicos hoje es-
tão escassos e devem ser 
destinados ao combate do 
coronavírus, para o apare-
lhamento da saúde pública e 
não serem utilizados para fo-
mentar atividades privadas. 
A concessão permite a essas 
empresas financiamento das 
suas atividades, inclusive 
com a garantia do contrato 
de concessão, nos termos da 
Lei federal nº 8.987/95”.
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Novo protocolo para cloroquina 
sai nesta quarta, diz Bolsonaro
O presidente Jair Bolso-

naro afirmou que o 
Ministério da Saúde 

vai publicar, nesta quarta-feira 
(20), um novo protocolo para 
o uso da hidroxicloroquina e 
da cloroquina em pacientes 
diagnosticados com o novo 
coronavírus. A declaração foi 
dada por Bolsonaro durante 
uma entrevista concedida ao 
jornalista Magno Martins, de 
Pernambuco, nas redes sociais. 

“Amanhã cedo, o ministro 
da Saúde vai assinar o novo 
protocolo da cloroquina. O 
último protocolo era de 31 de 
março, permitia a cloroquina 
apenas em casos graves. E 
agora não, esse novo proto-
colo é a partir dos primeiros 
sintomas. Quem não quiser 
tomar não toma”, afirmou. 

No final de março, o Minis-
tério da Saúde incluiu em seus 
protocolos a sugestão de uso 
da cloroquina em pacientes 

hospitalizados com gravidade 
média e alta, mas mantendo 
a norma corrente na medicina 
de que cabe ao médico a deci-
são sobre prescrever ou não a 
substância ao paciente. A pas-
ta também distribuiu ao me-
nos 3,4 milhões de doses do 
medicamento para os sistemas 
de saúde dos estados. 

O Conselho Federal de 
Medicina (CFM) não reco-
menda o uso da droga, mas 
autorizou a prescrição em si-
tuações específicas, inclusive 
em casos leves, a critério do 
médico e em decisão com-
partilhada com o paciente. 

 
Novo ministro
Sobre a indicação de um 

novo ministro da Saúde, 
Bolsonaro disse que não 
tem pressa e fez elogios ao 
interino na pasta, o general 
Eduardo Pazuello. Segundo o 
presidente, Pazuello seguirá 

no comando da pasta. 
“Por enquanto, deixa lá 

o general Pazuello, está indo 
muito bem, uma pessoa inteli-
gente. É um gestor de primeira 
linha, graças a ele tivemos a 
Olimpíada do Rio de Janeiro. 
Ele foi o coordenador da Ope-
ração Acolhida, do pessoal que 
vem da Venezuela”, destacou. 

General do Exército, Pa-
zuello foi nomeado para o 
segundo cargo mais alto da 
hierarquia ministerial no 
último dia 22, após Nelson 
Teich assumir o ministério no 
lugar de Luiz Henrique Man-
detta e deixar o cargo em 
pouco menos de um mês.

Especialista em Logística, 

o militar foi coordenador lo-
gístico das tropas do Exército 
durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, além de ter co-
ordenado a Operação Aco-
lhida, que presta assistência 
aos imigrantes venezuelanos 
que chegam a Roraima fu-
gindo da crise política e eco-
nômica no país vizinho. 

Volta do futebol
Durante a entrevista, o 

presidente também comen-
tou que recebeu mais cedo, 
no Palácio do Planalto, os 
dirigentes do Flamengo e do 
Vasco da Gama, clubes que 
defendem a volta do futebol 
no país, paralisado em fun-
ção da pandemia do novo 
coronavírus. Estiveram com 
Bolsonaro os presidentes do 
Flamengo, Rodolfo Landim, 
e do Vasco, Alexandre Cam-
pello, entre outros integran-
tes dos clubes. 

“Eu conversei com a cúpu-
la do Flamengo, hoje, e tinha 
também o presidente do Vasco 
da Gama. Eles querem voltar a 
jogar futebol. Então, conversa-
mos com o Ministério da Saú-
de, para ter um protocolo para 
abrir, ter um certo regramento, 
começa sem ninguém na ar-
quibancada”, afirmou o presi-
dente. (Agência Brasil)

Marcos Corrêa

Deputados aprovam uso obrigatório de máscara em locais públicos
O plenário da Câmara 

dos Deputados aprovou 
nesta quarta-feira (13) o 
texto-base do projeto de lei 
que obriga o uso de más-
caras em locais públicos e 
privados enquanto durar a 
emergência de saúde pú-
blica causada pela pande-
mia de covid-19. O projeto 
prevê multa de R$ 300 para 
quem não usar a máscara. A 
punição poderá chegar a R$ 
600 se houver reincidência.

Neste momento, parla-

mentares analisam propos-
tas de modificação ao texto. 
O projeto estabelece o uso 
da máscara em ruas, insta-
lações, prédios ou áreas de 
acesso público. O equipa-
mento de proteção poderá 
ser produzido artesanalmen-
te, seguindo recomendações 
técnicas e fundamentadas 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). 

O texto também prevê 
que os órgãos públicos e as 
empresas autorizadas a fun-

cionar durante a pandemia 
serão obrigados a fornecer 
aos funcionários máscaras de 
proteção individual artesanal 
e outros equipamentos de 
proteção quando o estabele-
cimento funcionar atenden-
do ao público. O empregador 
também será multado em 
caso de descumprimento. 

Os parlamentares acres-
centaram um dispositivo que 
obriga o uso de máscaras 
para trabalhadores dos es-
tabelecimentos prisionais e 

de cumprimento de medidas 
socioeducativas. O objetivo 
é garantir que esses funcio-
nários também tenham di-
reito a receber as máscaras 
do Poder Público.

Na compra das máscaras 
para os funcionários, o Po-
der Público dará prioridade 
aos equipamentos de prote-
ção feitos por costureiras ou 
outros produtores locais, de 
forma individual, associada 
ou por meio de cooperativas 
de produtores, observado 

sempre o preço de mercado.
O projeto determina ainda 

a realização de campanhas 
publicitárias de interesse pú-
blico, informando a necessi-
dade do uso de máscaras de 
proteção pessoal e a maneira 
correta de seu descarte, obe-
decendo às recomendações 
do Ministério da Saúde.

A medida aprovada as-
segura ainda que profissio-
nais de saúde contaminados 
pela covid-19 terão garan-
tidos leitos e atendimento 

em hospitais, respeitados 
os protocolos nacionais de 
atendimento médico.

 
Dispensa
A multa será dispensada 

para os mais pobres, onde 
não houver distribuição gra-
tuita de máscaras. Também 
ficará dispensado o uso de 
máscaras por pessoas com 
transtorno do espectro autis-
ta ou deficiência que impeça 
o uso adequado da máscara 
facial. (Agência Brasil)
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EUA anunciam mais US$ 3 milhões para 
Brasil mitigar impacto do coronavírus
OS Estados Unidos 

vão destinar 
cerca de US$ 3 

milhões (R$ 17 milhões) para 
o Brasil usar no combate ao 
novo coronavírus. Os recur-
sos virão por meio dos Cen-
tros de Controle e Prevenção 
de Doenças (CDC), entidade 
que vai trabalhar em cola-
boração com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o 
Ministério da Saúde.

Segundo a embaixada 
americana em Brasília, os 
recursos serão usados para 
a melhoria da detecção e 
do rastreamento de casos, 
na identificação de áreas 
de transmissão, no contro-
le de surtos e no forneci-
mento de dados para uma 
reabertura segura no Brasil. 
Essa assistência soma-se 
aos US$ 950 mil anunciados 
em 1º de maio para apoio 
socioeconômico a popula-
ções vulneráveis.

Os recursos do CDC for-
talecerão ainda as opera-
ções emergenciais do Brasil, 
apoiando 79 centros de ope-

ração de emergência. A ideia 
também é melhorar a saúde 
comunitária e apoiar centros 

de emergência em 13 muni-
cípios fronteiriços. “Essa ini-
ciativa ajudará diretamente 

a FioCruz e ao Ministério de 
Saúde nos seus esforços para 
mitigar o impacto da covid-19. 

Vamos continuar trabalhan-
do juntos com Brasil para 
combater este pandemia”, 

afirmou, em nota, o em-
baixador dos EUA no Brasil, 
Todd Chapman. (Equipe AE).

Alan Santos



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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sen-
do um suíte, sala, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento e estrutura pronto 
pra morar com play grund 
e salão eventos (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 sen-
do um suíte, sala, na laje, 
guarda roupas armários 
embutidos ótimo acaba-
mento e estrutura pronto 
pra morar com play grund 
e salão eventos (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
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, 
área de serviço e gara-
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, 
na laje 125mil jóia imó-
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 
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
-------------------------------
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

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 
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 
íte, 1 banheiro e garagem 
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 
sapp. Boa comunicação, 
cia em lidar com publi-
co, simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
sapp. Boa comunicação, 
cia em lidar com publi-
co, 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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Pianista Ericka 
Vilela realiza 
recital on-line

A pianista Ericka Vilela 
vai realizar, nesta terça-feira 
(19/5), um recital on-line. 
Será a partir das 19h30 pelo 

Instagram (@erickavilela).
Na ocasião, a pianista tam-

bém vai promover um bate-
-papo sobre música brasileira.

Juriti Festival de 
Música e Poesia 
Encenada abre inscrições

A 7ª edição do Juriti - 
Festival Juriti de Músi-
ca e Poesia Encenada, 

estava prevista para o próxi-
mo mês de junho mas, devido 
a pandemia do novo Corona-
vírus, não há ainda uma pre-
visão de quando irá acontecer. 
O projeto foi aprovado pelo 
Fundo de Arte e Cultura do Es-
tado de Goiás e as inscrições, 
que iriam até o dia 1º de abril, 
foram prorrogadas por tempo 
indeterminado até que surja 
um ambiente favorável para 
execução do Festival. 

A decisão de prorrogar as 
inscrições, de acordo com a 
coordenação do Festival, foi 
feita em consonância com 

as medidas de saúde pública 
adotadas para conter a pan-
demia do novo coronavírus. 
Assim compositores e poe-
tas de Goiás e Distrito Fede-
ral terão mais tempo e con-
dições técnicas de produzir 
o seu trabalho até que a prá-
tica do convívio social possa 
retornar à normalidade.

A direção do festival lem-
bra que as inscrições, somente 
para artistas de Goiás e Distri-
to Federal, continuam aber-
tas pois são feitas por e-mail. 
Basta acessar o site www.fes-
tivaljuriti.com.br e seguir as 
instruções do regulamento. 
Posteriormente, quando as 
coisas acalmarem, um novo 

período de inscrições comple-
mentar será feito. Quem já se 
inscreveu e recebeu a confir-
mação, está valendo.

O coordenador geral do 
Festival, Ricardo Edilber-
to, afirma que é necessário 
aguardar um momento onde 
os procedimentos relativos 
ao coronavírus estejam mais 
definidos para se determinar 
como e quando será realiza-
do o Festival. “Mesmo que se 
mantenha uma flexibilização 
de atividades comerciais ago-
ra, não é possível dizer quanto 
tempo isso vai durar. E mesmo 
que as mais diversas instân-
cias governamentais brasilei-
ras optem por liberar geral, o 

Festival não vai obrigar os ar-
tistas a correrem risco de vida 
indo para estúdio ou qualquer 
outro ambiente fechado para 
ensaiar e gravar suas obras.”

Além das inscrições, ainda 
tem a questão da própria rea-
lização do Festival, um evento 
que acontece em 4 dias de 
intensa aglomeração de públi-
co. “Quando isso será viável? 
Ninguém tem essa resposta. 
Existe até a possibilidade de 
pensarmos em um formato 
virtual para esta edição, mas é 
preciso dar tempo ao tempo. 
Enquanto isso, a gente pede 
que, quem puder, inscreva-se, 
mas sem correr riscos. Fique 
em casa.”, ressalta Ricardo.
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