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Goiás completa 48 horas 
sem mortes por covid-19
Goiás completou 48 horas sem nenhuma morte por covid-19. É o que aponta boletim divulgado pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO) na tarde deste domingo. Foram 60 novas confirmações da doença no Estado e o total chega a 2.443. p2
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EUA decidem barrar estrangeiros
com passagem recente pelo Brasil
A ameaça de limitar voos vindos do País vinha sendo mencionada 
publicamente pelo presidente americano, Donald Trump. p4
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Semáforos de Anápolis são 
adaptados para daltônicos

A Companhia Muni-
cipal de Trânsito e 
Transportes (CMTT) 

de Anápolis implantou mu-
danças em alguns semáforos 
da cidade. Agora, os moto-
ristas poderão notar uma fai-
xa branca no meio de alguns 
aparelhos. A medida faz a di-

ferença quando os conduto-
res dos veículos são daltôni-
cos, pessoas com problemas 
para diferenciar as cores.

As mudanças nos semáfo-
ros começaram na última se-
mana e a troca será de forma 
gradativa. De acordo com a 
CMTT, são ajustes simples e de 

baixo custo, mas que deixam 
os equipamentos mais visíveis 
para os daltônicos à noite.

O diretor de Engenharia 
de Trânsito, Igor Lino, expli-
cou que são trocados os an-
teparos que ficam atrás das 
lâmpadas por outros mais 
novos e que possuem uma 

faixa reflexiva branca na al-
tura da luz amarela.

 “A mudança permite aos 
daltônicos saber qual lâm-
pada está acesa no perío-
do noturno. Apesar de não 
reconhecerem as cores, os 
motoristas conseguem iden-
tificar em um semáforo qual 

o mais brilhante por causa 
do contraste. A dificuldade 
é que, no período noturno, o 
daltônico não enxerga todo 
o equipamento, mas apenas 
a luz, sem um referencial se 
é a que está na parte de cima 
(vermelha) ou na parte de 
baixo (verde)”, disse.

Reprodução

Temperatura 
pode chegar 
a 9°C em 
Goiânia 
nesta semana

A temperatura deve 
cair mais nos próximos 
dias em Goiânia. Segun-
do a previsão do tempo,  
os dias mais frios desta 
semana na capital serão 
terça e quarta, quando 
a mínima chegará a 9°C 
durante a madrugada e a 
máxima ao longo do dia 
não passará de 25°C.

2ª frente fria 
Segundo o site clima-

tempo, as mudanças cli-
máticas começaram no 
último dia 21 de maio, 
podendo ser sentida em 
várias partes do País. 
O motivo, segundo o 
site, foi a intensificação 
de uma grande área de 
baixa pressão atmosfé-
rica que espalha chuva 
sobre o Sul do Brasil e 
sobre parte de Mato 
Grosso do Sul.

Esta será a segunda 
grande frente fria do 
mês de maio e vem tra-
zendo uma massa de ar 
polar de forte intensida-
de.  A nova onda de frio 
que vem por aí,  nova-
mente terá força para 
causar uma forte queda 
de temperatura na re-
gião Sul, no Sudeste e no 
centro-oeste do Brasil e 
também é esperada uma 
nova friagem em áreas 
do Norte do Brasil.  A úl-
tima semana do mês de 
maio promete ser gelada 
e muitas áreas do país.

Bombeiros controlam 
incêndio em fábrica de 
cerâmica em Abadiânia

Goiás completa 48 horas 
sem mortes por covid-19

Bombeiros militares com-
bateram um incêndio em uma 
fábrica de cerâmica no Distrito 
Agroindustrial de Abadiânia. 
O fogo, que começou na noite 
de sábado (23/5), se espa-
lhou rapidamente no pátio 
que armazenava milhares 
de palets de madeira. 

A equipe dos bombeiros 
conseguiu evitar que as cha-
mas atingissem uma pá carre-

gadeira que estava dentro da 
área do incêndio. Um guincho 
foi utilizado para retirar o veí-
culo do local. Um galpão tam-
bém foi preservado pela ação 
rápida dos bombeiros, que 
evitaram que o fogo chegasse 
a uma área com vegetação. 

O trabalho dos bombei-
ros durou até a madrigada 
deste domingo (24/5). Não 
há registro de vítimas.

Goiás completou 48 
horas sem nenhuma mor-
te por covid-19. É o que 
aponta boletim divulgado 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO) na tar-
de deste domingo (24/5). 
Entre ontem e hoje, fo-
ram 60 novas confirma-
ções da doença no Estado 

e o total de contaminados 
chega a 2.443. Goiás soma 
95 óbitos, segundo a SES. 

No Estado, há 17.485 
casos suspeitos em investi-
gação. Outros 7.585 já fo-
ram descartados. No Labo-
ratório Estadual de Saúde 
Pública Dr. Giovanni Cys-
neiros (Lacen-GO) há 144 

amostras em análise.
Além dos 95 óbitos con-

firmados de covid-19 em 
Goiás, há 19 mortes suspei-
tas que estão em investiga-
ção. Já foram descartadas 
204 mortes suspeitas nos 
municípios goianos. Total 
de pessoas curadas não foi 
inafomado pela SES-GO.



A partir de junho, as 
agências dos Correios serão 
uma opção para quem quer 
fazer o cadastro para rece-
ber o auxílio emergencial 
do governo, benefício de 
R$ 600 mensais (R$ 1,2 mil 
para mães solteiras) pago 
a trabalhadores informais, 
microempreendedores in-
dividuais, autônomos e de-
sempregados para amenizar 
os impactos do isolamento 
social adotado devido à pan-

demia do novo coronavírus. 
Até este sábado (23), a Cai-

xa Econômica Federal pagou 
R$ 60 bilhões de auxílio emer-
gencial, somadas as primeiras 
e segunda parcelas. No total, 
55,1 milhões de pessoas re-
ceberam a primeira parcela, 
enquanto a segunda parcela 
alcançou 30,4 milhões.

Nota divulgada pelos Cor-
reios esclarece que o início 
da prestação de apoio das 
agências postais neste cadas-

tramento será em junho, mas 
ainda não tem data definida.

Conforme a nota, “as 
agências estão, nesse mo-
mento, em processo de 
adaptação dos sistemas para 
realização do serviço.” A es-
tatal promete que “a data 
de início do atendimento, as 
formas de acesso da popula-
ção e demais procedimentos 
serão amplamente divulga-
dos pelos canais oficiais da 
empresa”. (Agência Brasil)

Diário Do EstaDo Goiânia, 25 de Maio de 2020 3poder

Onyx sobre estender auxílio 
emergencial: está em estudo
O ministro da Cidada-

nia, Onyx Lorenzoni, 
afirmou neste do-

mingo (24/5) que uma pos-
sível ampliação do auxílio 
emergencial de R$ 600 “está 
em estudo”. Onyx não res-
pondeu, contudo, o valor do 
auxílio que seria estendido à 
população. O ministro parti-
cipou hoje ao lado do presi-
dente Jair Bolsonaro de ma-
nifestação pró-governo em 
frente ao Palácio do Planalto 
e na saída do local respon-
deu rapidamente jornalistas.

Na sexta-feira (22), Bolso-
naro disse em entrevista à rá-
dio Jovem Pan que seria pos-
sível ter uma quarta e quinta 
parcela do auxílio extra “para 
ver se a economia pega”. Pelo 
cronograma atual, são previs-
tas três parcelas do auxílio. 
“Conversei com o Paulo Gue-
des (ministro da Economia) 
que vamos ter que dar uma 
amortecida nisso daí. Vai ter a 
quarta parcela, mas não de R$ 
600. Não sei quanto vai ser, R$ 
300, R$ 400, e talvez tenha a 
quinta (parcela). Talvez seja R$ 
200 ou R$ 300. Até para ver se 
a economia pega”, afirmou o 
presidente na entrevista.

Como mostrado pelo 
Estadão nesta semana, o 
governo estuda pagar mais 

uma parcela dividida em 
três meses. O custo adicio-
nal da extensão do auxílio 
emergência ficaria em torno 
de R$ 35 bilhões a R$ 40 bi-

lhões, diluído em três meses. 
Sem a ampliação, o benefício 
já terá impacto de R$ 124 bi-
lhões aos cofres públicos.

O pagamento do auxílio é 

uma forma de garantir renda 
para a população durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. Ele é direcionado para 
pessoas de baixa renda en-

tre trabalhadores informais, 
autônomos, desempregados 
e microempreendedores in-
dividuais. O presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, in-

formou em coletiva que já 
foram pagos R$ 60 bilhões a 
beneficiários do programa, 
referentes a primeira e se-
gunda parcela do benefício.

José Dias

Elza Fiuza

Correios serão opção para fazer 
cadastro para auxílio emergencial 74
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

 Cursos on-line SINDIMÓVEIS-Goiás

A partir do mês de junho o sindicato disponibilizará no site da entidade, coluna informativa e redes sociais a 
programação de cursos on-line. Caso tenha interesse em receber todas as informações, entre em contato 
através do fone :(62) 3942-6530/ 9 9 2 6 1 - 7 4 9 2  o u  e - m a i l : sindimoveisgoias@gmail.com.

Confira os cursos disponíveis em seu sindicato.
- Contratos Imobiliários; Locação de Imóveis Urbanos; Loteamento-Uso do solo urbano; Matemática Financeira 
com a utilização da calculadora HP-12C: Financiamento Imobiliário;- Documentação Imobiliária.
Outros cursos com parceria com entidades e instituições de ensino , curso de mídias sociais, técnicas em vendas.

Há 7 anos CEPSINDIMOVEIS  
forma  profissionais para o 

mercado imobiliário  

 	 O  Centro  de Ensino Profissional , instituição de ensino 
do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Goiás,  
forma novos profissionais corretores de imóveis há sete anos, 
através do curso Técnico em Transações imobiliárias.

Nesse período um número expressivo de profissionais 
entraram  no competitivo  mercado imobiliário, onde através 
de professores qualificados e da área tornaram-se 
especialistas no setor.

O objetivo da instituição é desenvolver uma base 
humanística para ampliar suas perspectivas, detectando 
oportunidades para o futuro  profissional.

Além das disciplinas ministradas , o CEPSINDIMOVEIS 
tem um diferencial . São convidados profissionais da área 
para realizar palestras e work-shop com temas relacionados à 
matéria e ao setor imobiliário, além de visitas técnicas.   

Inscrições

Para maiores esclarecimentos entrar em contato através 
do fone: (62) 3942-6530, (62) 99261-7492 . Devido a 
pandemia do COVID-19 e de acordo com o Decreto do 
Governador do Estado de Goiás, estamos atendendo com 
horário agendado e seguindo todos os protocolos de acordo 
com OMS.

Corretor, faça parte do 
seu sindicato!

O Sindicato está sempre associado à 
noção de defesa com justiça de uma 
de te rm inada  co le t i v i dade .  É  uma 
associação estável e permanente de 
trabalhadores que se unem a partir da 
constatação e resolução de problemas e 
necessidades  em comum.

Caro colega, ser associado ao sindicato 
da sua categoria você poderá : Fazer 
sugestões no aprimoramento das leis 
relacionadas a categoria e ao mercado 
imobiliário ; Conhecer outras entidades afins 
aos interesses da classe; Ajudar a fiscalizar 
intermediários não habilitados; Ganha 
benefícios através de serviços, convênios e 
parcerias;Usufrui de assistência jurídica 
para assuntos profissionais Colabora no 
desenvolvimento da solidariedade da 
classe; Participa de todas as ações que 
venham beneficiar a categoria ; Participa de  
cursos e eventos realizados pelo sindicato; 
Troca experiências profissionais.

O presidente do S INDIMÓVEIS, 
Geraldo Dias, ressalta que mesmo a 
distância nesse momento de PANDEMIA , 
seguimos juntos em prol da nossa 
categoria.
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EUA decidem barrar estrangeiros 
com passagem recente pelo Brasil
O governo americano 

anunciou neste do-
mingo, 24, a proibição 

da entrada de viajantes estran-
geiros provenientes do Brasil. A 
ameaça de limitar voos vindos 
do País vinha sendo menciona-
da publicamente pelo presiden-
te americano, Donald Trump, 
desde o final de abril. 

Na sexta-feira, no mesmo 
dia em que a Organização 
Mundial da Saúde classificou 
a América Latina como novo 
epicentro do vírus, dando des-
taque ao Brasil, a Casa Branca 
e o Departamento de Estado 
americano concordaram em 
oficializar a restrição, como an-
tecipou o Estadão. A medida 
anunciada barra estrangeiros 
que estiveram no Brasil nos úl-
timos 14 dias. 

A restrição passa a valer a 
partir das 23h59, no horário de 
Nova York, do dia 28 de maio. 
Ainda podem entrar no país 
aqueles que possuem residên-
cia permanente nos EUA, além 
de cônjuges, filhos e irmãos 
de americanos e de residen-
tes permanentes. Estrangeiros 

que possuem visto específicos, 
como os que representam ou-
tros governos, também estarão 
excluídos da restrição. 

Trump é considerado o 
principal aliado internacional 
do presidente Jair Bolsonaro 
e tem evitado críticas abertas 
ao brasileiro, mas deixou claro 
nas últimas semanas que não 
pouparia o País. “Eu não quero 
pessoas entrando e infectando 
nosso povo”, afirmou na terça-
-feira, quando o Brasil ultrapas-
sou a marca de mil mortes diá-
rias por covid-19. 

A pressão para que o go-
verno americano adotasse 
restrições à chegada de bra-
sileiros cresceu na última se-
mana, quando a situação no 
Brasil se agravou e passou a ser 
destaque na imprensa inter-
nacional. O prefeito de Miami, 
Francis Suárez, foi um dos que 
defenderam abertamente o 
bloqueio dos voos. 

O Brasil é considerado um 
epicentro da pandemia, com 
trajetória de rápido crescimen-
to dos casos, enquanto os EUA 
caminham para um processo 

de reabertura econômica e de 
controle interno da primeira 
onda da epidemia, que deixou 
mais de 1,6 milhão de infecta-
dos e quase 100 mil mortos no 
país. Fontes do governo brasi-
leiro veem na iniciativa ame-
ricana mais uma mensagem 
eleitoral de Trump. 

A Flórida, onde chegam 
quase metade dos voos hoje 
em operação entre Brasil e 
EUA, é um Estado-chave para a 
eleição presidencial americana, 
que ocorrerá em novembro. A 
avaliação para impor a medida, 
entretanto, levou em conside-
ração fatores além do eleitoral. 
Em 23 de março, um funcioná-
rio do alto escalão do Departa-
mento de Segurança Interna 
disse a jornalistas que a rápida 
aceleração de casos na América 
Latina, com destaque para o 
Brasil, era acompanhada com 
preocupação nos EUA.

Na época, o Ministério da 
Saúde informou que o Brasil 
tinha 1.891 casos de covid-19 
confirmados e 34 mortes. 
Dois meses depois, o Bra-
sil tem quase 350 mil casos 

confirmados e mais de 22 mil 
mortos. Atualmente, há 13 
voos semanais em operação 
entre os dois países, sendo 
que seis têm a Flórida como 
destino e outros sete, o Texas. 

Só a Latam tinha 49 viagens 
semanais entre os dois países. 
Com a restrição de entrada, as 
empresas podem continuar a 
operar as rotas, se desejarem, 
mas os passageiros que se en-
caixem na medida não poderão 
ingressar nos EUA. A tendência, 
portanto, é que o número de 
voos seja ainda mais reduzido. 

 O governo brasileiro ado-
tou uma restrição geral à en-
trada de estrangeiros. Em 27 
de março, editou uma portaria 

para proibir temporariamente 
a entrada de estrangeiros que 
chegassem ao País. Em 22 de 
maio, uma nova portaria re-
novou esta limitação, que vale 
para todas as nacionalidades e 
tem exceções semelhantes às 
previstas pelo governo ameri-
cano. Nos bastidores, o gover-
no brasileiro diz ver com natu-
ralidade a medida americana. 

Na prática, no entanto, a 
diplomacia do País atuou para 
evitar essa barreira. Em abril, 
o encarregado de negócios 
pela Embaixada do Brasil em 
Washington, Nestor Forster, 
chegou a enviar uma carta ao 
governador da Flórida, Ron de 
Santis, na qual argumentou 

Reprodução

que a maioria dos voos era 
usada para repatriar brasilei-
ros que estão nos EUA e para 
o transporte de cargas. Forster 
também se colocou à disposi-
ção de De Santis, da Casa Bran-
ca e do Conselho de Segurança 
Nacional para compartilhar 
informações sobre as respos-
tas do governo brasileiro para 
controlar a pandemia. 

 Esta é a quarta vez que 
Trump decide restringir o ingres-
so ao país para conter o avanço 
do vírus. O primeiro bloqueio foi 
imposto em 31 de janeiro sobre 
a China. Na sequência, os EUA 
limitaram a entrada de passagei-
ros vindos do Irã, em fevereiro, 
e da União Europeia, Irlanda e 
Reino Unido, em duas decisões 
tomadas em março. 

 Na manhã deste domingo, 
24, o Conselheiro de Seguran-
ça Nacional dos EUA, Robert 
OBrien, afirmou durante en-
trevista à rede de TV CBS News 
que a ideia é “proteger o povo 
americano” e a expectativa é de 
que a decisão seja temporária. 
“Esperamos que seja temporário, 
mas em razão da situação no Bra-
sil iremos tomar todos os passos 
necessários para proteger o povo 
americano”, afirmou OBrien. 

 As restrições impostas an-
teriormente pelo presidente 
continuam em vigor, mesmo 
depois de China e Europa mos-
trarem sinais de que a epidemia 
está sendo controlada.



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-
dar (escada), tem 92mts², 
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

-------------------------------
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, 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 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

-------------------------------
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 
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 
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.

VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

Os fãs podem não ter 
percebido, mas a Marvel 
já encontrou um substitu-
to para o Homem-Aranha 
no MCU (Universo Cine-
matográfico da Marvel). 
Pelo menos essa é a teo-
ria do portal Screen Rant.

Quando foi criado por 
Stan Lee e Steve Ditko, o 
Homem-Aranha foi des-
crito como o “o herói 
de todos os homens”. 
Assim, a Marvel decidiu 
trazer uma personagem 
que pode ocupar o es-
paço de Peter Parker. A 
figura é a Ms. Marvel.

Kamala Khan, como 
também é conhecida, 
terá primeiro uma sé-
rie no Disney+. Depois, 
deve se juntar aos filmes 
do MCU (sigla em inglês 
para Universo Cinemato-
gráfico da Marvel).

Ms. Marvel
Kevin Feige indicou 

por anos a introdução 
da personagem e há 
uma grande curiosida-
de nessa história. A Ms. 
Marvel foi anunciada na 
mesma semana em que 
a Sony e Disney/Marvel 
terminaram o acordo 
sobre o Homem-Aranha, 
tirando o herói do MCU 
brevemente, já que um 
novo acordo entre os es-

túdios foi estabelecido.
Mas, há mais. A Ms. Mar-

vel foi criada com os mes-
mos conceitos do Homem-
-Aranha, de ser “uma heroína 
para todas as pessoas”. Os 
editores da Marvel Sana 
Amanat e Stephen Wacker, os 
artistas Adrian Alphona e Ja-
mie McKelvie, e o escritor G. 
Willow Wilson quiseram criar 
uma identificação com a mo-
derna e complexa sociedade.

Enquanto Peter Parker 
foi criado como um judeu, 
Kamala Khan é uma garota 
muçulmana. Muitas das his-
tórias da heroína também 
tocam em temas de justiça 
social em um contexto fun-
damentalista da fé.

A personagem também 
possui um elenco de apoio 
forte, que pode ter o con-
texto facilitado com a série 
para introduzir a persona-
gem. Além disso, Kamala 
tem uma heroína para ser a 
sua mentora, que é a Capitã 
Marvel. No caso do Homem-
-Aranha, os fãs puderam ver 
uma relação como essa com 
o Homem de Ferro.

Homem-Aranha 3, a con-
tinuação de De Volta Para 
Casa e Longe de Casa, está 
em desenvolvimento.

Já a série da Ms. Marvel 
ainda não possui detalhes. A 
produção não tem previsão 
de estreia no Disney+.

Expresso do Amanhã 
vira série na Netflix

A Netflix estreou em 25 
de maio no Brasil a sé-
rie Expresso do Ama-

nhã. A história já foi filme 
tendo Chris Evans, astro da 
Marvel, no papel principal.

Aos fãs do filme com Chris 
Evans, vale lembrar que o 
personagem do ator não 
aparece na série. Porém, a 
produção é liderada por um 
grande nome de Hollywood: 
Jennifer Connelly.

Connelly será a perso-
nagem central do trem do 

Expresso do Amanhã. Ela é 
Melanie Cavill, a voz do trem 
– que faz os anúncios diários.

Conheça a série
Porém, essa história de 

Expresso do Amanhã trará 
muito mais além da luta de 
classes mostrada no filme 
com Chris Evans. A série 
terá Daveed Diggs (Black-ish) 
como protagonista.

O ator vive o ex-deteti-
ve Layton. Com receio de 
se juntar ao motim que 

acontece nos fundos do 
trem, o personagem pode 
se tornar útil para os co-
mandantes do expresso.

Na trama de Expresso do 
Amanhã, um experimento 
para impedir o aquecimen-
to global falha e uma nova 
era do gelo toma conta do 
planeta Terra. Os únicos so-
breviventes estão a bordo de 
uma imensa máquina cha-
mada Snowpiercer.

Lá, os mais pobres vivem 
em condições terríveis, en-

quanto a classe rica é repleta 
de pessoas que se compor-
tam como reis. Até o dia em 
que um dos miseráveis resol-
ve mudar o status quo, des-
cobrindo todos os segredos 
deste intrincado maquinário.

A história é baseada nos 
quadrinhos chamados O Per-
furaneve. A curiosidade é que 
o filme de 2013 com Chris 
Evans foi feito por Bong Joon 
Ho, o diretor de Parasita.

Expresso do Amanhã já 
está disponível na Netflix.

Reprodução


