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Prefeitura pretende retomar 
gradualmente o comércio
A Prefeitura de Goiânia vai apresentar um plano para retomada controlada do comércio e atividades 
não essenciais com critérios sanitários e regras para evitar o contágio da população pelo coronavírus. p2
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Covid-19: brasil passa dos 400 mil 
casos confirmados e 25 mil mortes

O Brasil passou dos 
400 mil casos confir-
mados de covid-19, 

de acordo com o balanço 
diário divulgado pelo Minis-
tério da Saúde. Foram inclu-
ídas nas estatísticas 20.559 
novas pessoas infectadas 
com o novo coronavírus, to-
talizando 411.821. O resul-
tado marcou um acréscimo 
de 5,1% em relação a ontem 
(26), quando o número de 
pessoas nesta condição esta-
va em 391.222.

A atualização do ministério 
registrou 1.086 novas mortes, 
chegando a 25.598. O resulta-
do representou um aumento 
de 4,4% em relação a ontem, 
quando foram contabilizados 

24.512 óbitos por covid-19.
Do total de casos confirma-

dos, 219.576 estão em acom-
panhamento e 166.647 foram 
recuperados. Há ainda 4.108 
óbitos sendo analisados. 

A letalidade (número de 
mortes pelo total de casos) fi-
cou em 6,2%. Já a mortalidade 
(a quantidade de óbitos pelo 
total da população) foi de 12,2.

São Paulo se mantém 
como epicentro da pande-
mia no país, concentrando 
o maior número de mortes 
(6.712). O estado é seguido 
pelo Rio de Janeiro (4.605), 
Ceará (2.671), Pará (2.545) e 
Pernambuco (2.468).

Também foram registra-
das mortes no Amazonas 

(1.891), Maranhão (853), 
Bahia (531), Espírito Santo 
(511), Alagoas (368), Pa-
raíba (298), Rio Grande do 
Norte (242), Minas Gerais 
(240), Rio Grande do Sul 
(209), Amapá (183), Paraná 
(162), Rondônia (137), Piauí 
(134), Distrito Federal (133), 
Santa Catarina (126), Sergi-
pe (127), Acre (113), Goiás 
(108), Roraima (102), Tocan-
tins (65), Mato Grosso (46) e 
Mato Grosso do Sul (18).

Já em número de ca-
sos confirmados, o ranking 
tem São Paulo (89.483), 
Rio de Janeiro (42.398), 
Ceará (37.275), Amazonas 
(33.508) e Pará (31.033). En-
tre as unidades da federação 

com mais pessoas infecta-
das estão ainda Pernam-
buco (29.919), Maranhão 
(26.145), Bahia (15.070), Es-
pírito Santo (11.484) e Paraí-
ba (10.2095).

De acordo com o mapa 
global da Universidade Johns 
Hopkins, dos Estados Uni-
dos, o Brasil é o 2º colocado 
em número de casos, atrás 
apenas dos Estados Unidos 
(1,69 milhão). O país é o 6º 
no ranking de mortes em de-
corrência da covid-19, atrás 
de Espanha (27.117), França 
(28.599), Itália (33.072), Rei-
no Unido (37.542) e Estados 
Unidos (100.047).

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, em dados 

de ontem o Brasil era o 51º 
em incidência, indicador 
que mede a quantidade de 
pessoas infectadas propor-
cionalmente à população. O 
país também era o 14º em 
mortalidade, quando os óbi-
tos são comparados com o 
total da população.

Hoje não foi realizada 
a entrevista coletiva com 
representantes do Minis-
terio da Saúde, onde mais 
dados e análises são apre-
sentados sobre o balanço 
diário. O evento era uma 
prática diária, mas a nova 
gestão mudou o hábito, 
ainda sem a definição de 
uma periodicidade defini-
da. (Agência Brasil)

Reprodução

Prefeitura 
de Goiânia 
prepara reto-
mada gradual 
do comércio

A Prefeitura de Goiânia 
vai apresentar nesta quinta-
-feira (28/5) um plano para 
retomada controlada do 
comércio e atividades não 
essenciais com critérios sa-
nitários e regras para evitar o 
contágio da população pelo 
coronavírus. A decisão ocor-
reu após reunião extraordi-
nária nesta quarta-feira (27) 
com o Comitê de Crise da 
administração municipal. Na 
segunda-feira (1º/6), já po-
derão reabrir as imobiliárias 
e os mercados municipais. 
Também serão liberados os 
treinos de futebol.

O anúncio foi feito pelo 
prefeito Iris Resende. Se-
gundo ele, desde o surgi-
mento da pandemia a pre-
feitura toma medidas para 
controlar a propagação do 
contágio e por isso conse-
gue planejar a retomada 
da economia. O prefeito 
Iris disse também esperar a 
“contribuição de cada pes-
soa, utilizando a máscara e 
evitando ajuntamentos para 
que, daqui a pouco, tudo 
em Goiânia esteja aberto e 
o povo novamente feliz”. 

Segundo a secretária de 
Saúde de Goiânia, Fátima 
Mrué, os critérios foram de-
finidos para retomar alguns 
segmentos de forma “segura 
para a população e, se pos-
sível, de forma escalonada”, 
contemplando as mais de 80 
propostas de flexibilização 
recebidas pela prefeitura nas 
últimas semanas. 

“Atividades que aglome-
ram pessoas provavelmente 
serão as últimas a serem li-
beradas”, disse Fátima Mrué. 
Ela também explicou que a 
situação epidemiológica da 
cidade hoje é próxima ao 
pico de contaminação e a 
preocupação é com a “ca-
pacidade assistencial, mais 
especificamente de leitos 
de UTI”. “Temos que ajustar 
a taxa de transmissão à nos-
sa capacidade assistencial. 
Nesse momento nós temos 
uma situação em que a 
taxa de ocupação é de 80%, 
ou seja, uma taxa que nos 
preocupa, então não po-
demos abrir mais nenhum 
segmento que coloque a 
população em risco”, disse.

PRF apreende carga 
de hidroxicloroquina 
contrabandeada do Paraguai

Senador Canedo anuncia construção 
de cinco escolas no município 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) apreendeu nesta quarta-
-feira (27/5) 3.6 mil compri-
midos de hidroxicloroquina 
contrabandeados do Paraguai. 
A carga foi apreendida na BR 
153, em Uruaçu, na região 
Norte de Goiás. Segundo a PRF, 
o medicamento seria levado 
para Imperatriz (MA).

Os medicamentos foram 
encontrados dentro de uma 
caixa de equipamento sonoro. 
Os homens, com idades entre 
29 e 58 anos, que transporta-

vam a mercadoria, alegaram 
que os medicamentos foram 
pegos em Campo Grande 
(MS). A PRF suspeita que o 
remédio entrou no país pela 
fronteira do Paraguai com o 
estado de Mato Grosso do Sul.

Segundo a PRF, a Vigilân-
cia Sanitária de Uruaçu foi 
acionada e a ocorrência será 
encaminhada para a Polícia 
Civil do município, onde se-
guirá a investigação. Os ho-
mens poderão responder por 
crime contra a saúde pública.

A assinatura da ordem de 
serviço para o início da cons-
trução de cinco novas institui-
ções de ensino no município 
foi no dia 25 de maio. A autori-
zação de um investimento de 
mais de 7 milhões de reais, do 
recurso municipal, que benefi-
ciará diretamente mais de três 
mil famílias, com mais vagas 
no Ensino Fundamental, em 
um projeto moderno e aco-
lhedor, respeitando as mais 
modernas normas da arquite-
tura para uso pedagógico.

Foi autorizado o início 
das obras de novas escolas, 

no Residencial Santa Edwiges, 
Residencial Aracy Amaral, Resi-
dencial Prado, Residencial Flor 
do Ipê e Residencial Buritis. Os 
projetos foram desenvolvidos 
de acordo com as necessidades 
do município, dentro da reali-
dade urbana, que possui áreas 
públicas menores, porém que 
agrega todas as possibilidades 
de uso pela comunidade.

Os novos prédios terão rede 
lógica, com sistema wifi integrado 
a todo espaço, salas de aulas am-
plas, laboratório de informática, 
cozinha industrial, área adminis-
trativa, pátio coberto para uso na 

recreação e demais atividades 
pedagógicas. Em um designer que 
trará interação dos alunos, den-
tro de uma proposta pedagógica 
participativa.  Além de estaciona-
mento, a escolas terão baias de 
acesso e serão totalmente acessí-
veis, com sinalização em toda sua 
estrutura para deficientes visuais.  
Um ambiente arejado, que com-
portará com conforto uma média 
de 320 alunos por turno. A previ-
são para entrega das novas unida-
des é ainda neste ano letivo, por 
isso, as obras já foram iniciadas 
com a limpeza dos lotes, e um 
cronograma funcional.
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Maia pretende votar MP que reduz 
jornada e salários nesta semana
O presidente da Câma-

ra dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-

-RJ), disse ontem que preten-
de votar a Medida Provisória 
(MP) 936/20 até o final desta 
semana. A medida permite 
redução da jornada de traba-
lho e de salários e também a 
suspensão do contrato do em-
pregado por até três meses.

Maia, que defende a 
prorrogação no prazo de 
validade da MP, disse que 
gostaria de votar o texto 
nesta quarta-feira, mas que 
o relator, deputado Orlando 
Silva (PCdoB-SP), ainda não 
entregou o parecer. “Esta-
mos terminando o relatório, 
não sei se fica pronto hoje. A 
intenção é terminar [a vota-
ção] nesta semana, já que o 
prazo dela está acabando.” 
Ele afirmou que há urgência 
na votação da MP 936, entre 
hoje e amanhã, para que o 
Senado possa debater, e o 

governo decidir se prorroga, 
ou não. “O que eu defendo é 
a possibilidade de prorroga-
ção da medida por pelo me-
nos mais dois meses.”

Editada no início de abril, a 
MP permite a redução propor-
cional da jornada e dos salários 
dos trabalhadores (em 25%, 
50% e 70%), com o percentu-

al de corte pago pelo governo 
através do seguro-desemprego. 
No caso da suspensão tempo-
rária do contrato de trabalho, 
o governo paga 70% do seguro-

-desemprego aos funcionários 
de grandes empresas, ou 100%, 
se forem empregados de pe-
quenas e médias empresas.

Entre as alterações pro-

movidas pelo relator Orlan-
do Silva, está a prorrogação 
da desoneração da folha de 
salários para 17 setores da 
economia, como os de calça-
dos e da construção civil, até 
dezembro de 2021. O texto 
atual prevê a desoneração 
até dezembro de 2020. Silva 
argumenta que a ampliação 
ajudará a manter empregos 
no momento pós-pandemia.

Questionado sobre as 
mudanças, Maia disse que 
ainda não as conhecia, mas 
que já esperava que o tema 
aparecesse no texto da MP 
ou no plenário. “Esses temas 
vão aparecer no plenário de 
qualquer forma, seja no tex-
to do relator ou em emendas 
de plenário. Ninguém deve 
ficar estressado, preocupa-
do: a votação dessa matéria 
sempre traz um enfrenta-
mento de pontos de vistas, 
de posições de como o setor 
privado deve funcionar.”

Najara Araújo

STJ forma maioria e nega federalização do caso Marielle Franco
O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) negou a fede-
ralização do caso Marielle 
Franco. A decisão veio 
após sessão ordinária que 
está sendo realizada por 
videoconferência nesta 
quarta-feira (27/5). Com 
isso, a investigação sobre 
o assassinato da vereado-
ra e de seu motorista, An-
derson Gomes, continu-
ará sob responsabilidade 

da Polícia Civil e do Ministério 
Público do Rio (MPRJ).

O pedido de federalização 
do caso havia sido feito em 
2018 pela então procuradora-
-geral da República, Raquel 
Dodge, como um de seus últi-
mos atos à frente da PGR. Na 
ocasião, ela ainda denunciou 
o conselheiro afastado do 
Tribunal de Contas do Rio, Do-
mingos Brazão. O caso foi re-
sultado de uma investigação 

da investigação feita pela Po-
lícia Federal para apurar se a 
Polícia Civil do Rio estava obs-
truindo a elucidação do caso.

Familiares de Marielle 
Franco e do motorista An-
derson Gomes, assim como 
o próprio MPRJ, sempre se 
manifestaram contra a fede-
ralização do caso. Apesar da 
demora na elucidação do caso 
- dois ex-PMs estão presos 
acusados de cometer o crime, 

mas ainda não foi identificado 
o mandante ou a motivação 
-, parentes de Marielle consi-
deram que uma federalização 
do caso poderia atrasar ainda 
mais a investigação.

A defesa de Élcio de Quei-
roz, um dos acusados do cri-
me, e a Procuradoria Geral 
da República, por sua vez, 
se manifestaram a favor da 
mudança para a esfera fe-
deral. Além de uma suposta 

ineficiência dos órgãos de 
investigação estaduais, ha-
via a alegação de que os dois 
assassinatos ocorreram em 
um período em que o esta-
do do Rio passava por uma 
intervenção federal e que, 
portanto, a segurança públi-
ca estava a cargo da União.

Nesta quarta, a ministra do 
STJ Laurita Vaz, relatora do pe-
dido de deslocamento de com-
petência para a esfera federal, 

considerou que não foram 
apresentados motivos con-
sistentes para a transferên-
cia do caso. Em seu voto, 
ela ponderou ainda que 
não existe uma “melhor 
polícia ou melhor órgão do 
Ministério Público” para 
apurar as circunstâncias 
do crime. O voto da rela-
tora foi acompanhado por 
outros quatro ministros. A 
sessão do STJ prossegue.
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Goiás exportará carne 
bovina para a Tailândia
Goiás passará a expor-

tar carne bovina com 
osso, carne desossa-

da e miúdos comestíveis para 
a Tailândia. A informação foi 
confirmada pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa). Ao todo, 
cinco plantas brasileiras foram 
habilitadas para fazerem a ex-
portação. Em Goiás, foi habili-
tada a planta industrial do Fri-
gorífico Minerva, em Palmeiras 
de Goiás. As outras plantas 
industriais são da JBS e do 
Marfrig localizadas nos Esta-
dos do Pará, Rondônia, Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul.

As negociações entre os dois 
países começaram ainda em 
2015. Segundo a Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), trata-
-se de um mercado de carne 
com potencial de até US$ 100 
milhões nos próximos anos.

Em 2019, o Brasil impor-
tou de todo o mundo cerca 
de US$ 90 milhões em carne 

bovina. A Austrália participou 
da metade desse valor, já que 
os dois países possuem acor-
do de livre comércio. Além 
da carne, recentemente foi 

anunciada a abertura do 
mercado tailandês para pro-
dutos lácteos do Brasil.

O titular da Seapa, An-
tônio Carlos de Souza Lima 

Neto, atribui a aprovação do 
país asiático à qualidade do 
produto e aos rígidos con-
troles de sanidade de reba-
nho brasileiro, em especial 

ao goiano. “A agropecuária 
goiana é destaque nacional 
e impulsiona a economia 
do Estado, o que reflete no 
desempenho nacional. Tra-

Olívia Carvalho

balhamos diariamente para 
garantir que nosso rebanho 
seja referência em sanidade 
e a aprovação dos países re-
força que estamos no cami-
nho certo”, disse.

 
Missão em Goiás
Em janeiro de 2019, Goiás 

recebeu uma missão técnica 
tailandesa que inspecionou 
sistemas de produção pecuá-
ria e plantas frigoríficas. Eles 
foram acompanhados por pro-
fissionais do Mapa, da Agência 
Goiana de Defesa Agropecuá-
ria (Agrodefesa), jurisdicionada 
da Seapa, e da Associação Bra-
sileira das Indústrias Exporta-
doras de Carne (Abiec).

Em Palmeiras de Goiás, 
onde foi realizada a visita, a 
comitiva recebeu informações 
do Serviço Veterinário do Bra-
sil e sobre o Estado de Goiás 
tais como situação geográfica, 
logística, dados macroeconô-
micos e o potencial do agro-
negócio, com foco na pecuária 
de corte. Eles também conhe-
ceram a planta industrial do 
Frigorífico Minerva, incluindo 
todo o processo de produ-
ção, desde a chegada dos 
animais e abate até o acondi-
cionamento e expedição dos 
produtos. Visitaram ainda a 
Fazenda Sacramento, onde 
puderam conhecer o sistema 
de criação dos animais e ve-
rificar a sanidade do rebanho.

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
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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
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-------------------------------
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

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 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

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. 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 28 de Maio de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Edição 2020 da 
Festa do Divino Pai 
Eterno é cancelada

A edição 2020 da Fes-
ta em Louvor ao Divino 
Pai Eterno realizada na 
cidade de Trindade foi 
cancelada. O anúncio foi 
feito nesta quarta-feira 
(27/5) e a motivação, se-
gundo comunicado, foi 
o aumento do número 
de casos do novo coro-
navírus. A prefeitura de 
Trindade chegou a di-
vulgar inicialmente que 
o evento religioso seria 
mantido, porém sem a 
presença de fiéis e com 
divulgação da progra-
mação de forma on-line. 
No entanto, o avanço da 
pandemia resultou nas 
mudanças de planos. 

“Mesmo com o anún-
cio de que, com a realiza-
ção da Romaria somente 
pelos meios de comuni-
cação, e que as celebra-
ções não seriam abertas 
para a participação dos 
fiéis presencialmente, 
tivemos o conhecimen-
to de que romeiros, de 
vários lugares do País, 

continuam se preparando 
para fazer a peregrinação 
até Trindade. Essa atitude, 
apesar de entendermos que 
é movida pela fé, no cená-
rio atual, colocaria em risco, 
não somente a vida desses 
romeiros, como também de 
toda a população trindaden-
se”, diz a nota divulgada pelo 
Santuário Basílica. 

Ainda no comunicado, o 
Santuário Basílica do Divino 
Pai Eterno destacou que re-
cebeu do Ministério Público 
de Goiás a recomendação 
pelo cancelamento do even-
to, justamente por conside-
rar a possibilidade de de-
sobediência por parte de 
alguns fiéis, o que poderia 
provocar aglomeração. 

“Nesse sentido, mesmo 
com todos os cuidados plane-
jados que seriam tomados pe-
los organizadores da Romaria 
e pelos órgãos competentes 
do Município de Trindade e do 
Estado de Goiás, concluímos 
que seria um grande risco aos 
romeiros e à população de 
modo geral”, acrescenta.

Obra Le Petit Cirque des 
Ilusions será apresentada 
nos dias 30 e 31 de maio

A Cia. Teatral Oops!... vai 
apresentar nos dias 
30 e 31 de maio o es-

petáculo Le Petit Cirque des 
Ilusions. A peça foi desenvol-
vida em plataformas digitais e 
contou com a colaboração de 

artistas cênicos do Brasil, Ar-
gentina, Espanha e França. A 
transmissão será feita a partir 
das 17 horas pelas redes so-
ciais e pelo canal do YouTube. 

Segundo a Cia, a obra foi 
produzida dentro das ativi-

dades do projeto Le Petit, 
apoiado pelo Fundo de Arte 
e Cultura do Estado de Goiás.

 
Serviço:
Apresentação ao vivo e on-

-line do experimento cênico Le 

Petit Cirque des Ilusions: Dia: 
30 e 31 de maio; Horário: 17 
horas; Local - Plataformas di-
gitais: Facebook: @ciateatra-
loops; Instagram: @ciaoops; 
YouTube: http://www.youtu-
be.com/user/CiaTeatralOops

Thames Rates


