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Brasil torna-se 3º país com 
mais mortes por covid-19
O Brasil ultrapassou a Itália em número de mortes pelo novo coronavírus. Com 1.473 novos óbitos registrados em 24 horas - novo 
recorde diário, o País atingiu a marca de 34.021 vidas perdidas pela covid-19, tornando-se o terceiro em número de mortos. p4
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confirmados em 47% dos bairros
Goiânia já possui 332 bairros com casos confirmados de covid-19. 
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Hospital de Campanha de Águas 
Lindas começa a funcionar hoje

O presidente Jair 
Bolsonaro e o go-
vernador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, inauguram 
nesta sexta-feira (5), às 
8h30, o Hospital de Cam-
panha (HCamp) de Águas 
Lindas (GO), para atender 
exclusivamente casos sus-
peitos ou confirmados de 
covid-19 na região do En-
torno do Distrito Federal. 
Águas Lindas fica a cerca de 

50 quilômetros de Brasília.
A unidade terá 200 leitos 

de internação, dos quais 190 
de enfermaria e 10 de UTI, 
com rede de gás instalada. 
Essa rede, os geradores elé-
tricos e camas foram adqui-
ridos com recursos do Minis-
tério da Saúde. Segundo a 
Secretaria de Saúde de Goi-
ás, a estrutura permite am-
pliar o número de leitos de 
UTI conforme a necessidade.

O governo federal tam-
bém será responsável pelo 
aluguel e a manutenção da 
estrutura física do hospital.

A unidade foi construído 
pelo governo federal, ao cus-
to de R$ 10 milhões, e será 
mantido pelo governo de 
Goiás, que custeará insumos 
e equipes, com total de 263 
colaboradores diretos – que 
incluem 45 médicos, 85 en-
fermeiros e técnicos em en-

fermagem, 23 fisioterapeu-
tas, além de farmacêuticos, 
psicólogos e nutricionistas.

A Secretaria de Saúde 
informa que já enviou dez 
ventiladores pulmonares 
para a unidade, onde estão 
instalados monitores mul-
tiparamétricos para verifi-
cação dos sinais vitais dos 
pacientes graves. O hospital 
de campanha dispõe de to-
mógrafo computadorizado e 

laboratório clínico para a re-
alização de exames (análise 
clínica completa).

O acordo de cooperação 
entre os governos federal e de 
Goiás prevê o funcionamento 
do HCamp por quatro meses, 
podendo ser prorrogado. A 
assinatura do acordo é de 22 
de maio. Inicialmente, a es-
timativa era de que as obras 
do hospital fossem concluídas 
em abril. (Agência Brasil)

Reprodução

Governo 
toma medidas 
para assegurar 
abastecimento 
de água em 
Anápolis

Por meio da Companhia 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Goiás (Codego), o 
governo do Estado antecipou 
obras e adotou uma série 
de medidas para assegurar 
o abastecimento de água às 
indústrias instaladas no Distri-
to Agroindustrial de Anápolis 
(Daia) e para aproximada-
mente 20% dos bairros da ci-
dade, que contam com o for-
necimento do sistema Daia.

O processo de recupera-
ção da lagoa de captação de 
água bruta do distrito segue 
para a fase final de execução. 
O local, que funciona como 
uma espécie de reservatório 
de água, não recebia os devi-
dos cuidados há mais de cin-
co anos. “Como consequên-
cia, o acúmulo de sedimentos 
foi inevitável. Estamos 
avançando rapidamente 
com as obras para reverter 
esse triste cenário, como 
determinou o governador 
Ronaldo Caiado, e garantir o 
abastecimento com eficiên-
cia”, ressaltou o presidente 
da Codego, Marcos Cabral.

A Companhia vem de-
sassoreando o local com 
serviço de dragagem, proce-
dimento de escavação para 
retirar os sedimentos, e 
expandindo áreas da lagoa. 
Juntas, essas ações amplia-
rão em 234% o volume de 
água captada do Rio Caldas.

Cabral destacou ainda 
que a Codego já perfurou 
oito poços artesianos e, nes-
ta semana, mais um vem 
sendo perfurado. A intenção 
é realizar 20 perfurações, 
com previsão de incremento 
de pelo menos 200 mil litros 
de água por hora no sistema 
do parque industrial, am-
pliando, assim, a distribuição.

Atitudes em compasso 
com as adotadas pelo Go-
verno de Goiás, que publicou 
nesta semana decreto decla-
rando situação de risco de 
emergência hídrica por 210 
dias nas bacias hidrográficas 
do Alto Rio Meia Ponte e do 
Ribeirão Piancó, responsável 
por cerca de 80% do abas-
tecimento de água de Aná-
polis. O principal objetivo é 
evitar qualquer tipo de racio-
namento no abastecimento 
da Região Metropolitana de 
Goiânia e Anápolis.

Covid-19: Goiânia registra casos 
confirmados em 47% dos bairros Farmácias são autorizadas 

a vender máscaras de tecidoGoiânia já possui 332 bair-
ros com casos confirmados 
de covid-19. Os dados, des-
ta quinta-feira (4/6), são de 
plataforma da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), que 
monitora o avanço do novo 
coronavírus no Estado. O nú-
mero de setores com conta-
minação já representa 47% 
dos bairros da capital goiana. 

Ainda no topo da lista, o 
Setor Bueno possui 152 casos 
dos 1.984 registrados em Goi-
ânia. Em seguida, estão Setor 

Oeste (101), Jardim América 
(63), Jardim Guanabara (61), 
Setor Central (54), Jardim Goi-
ás (44), Parque Amazônia (42), 
Setor Pedro Ludovico (41), Jar-
dim Novo Mundo (40) e Setor 
Marista (36). 

Apenas os casos da ca-
pital goiana já representam 
39,5% da contaminação por 
covid-19 no Estado, que re-
gistra 5,023 infectados até 
o momento de acordo com 
dados da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO).

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou farmácias 
e drogarias a venderem 
máscaras de tecido. Se-
gundo o Conselho Regio-
nal de Farmácia do Estado 
de Goiás (CRF-GO), a me-
dida vai facilitar o acesso 
da população ao produto. 
A iniciativa é temporária 
e visa intensificar o com-

bate à disseminação do novo 
coronavírus. Em Goiás, são 
mais de 3.9 mil farmácias e 
drogarias que podem ofere-
cer máscaras de uso não pro-
fissional à população.

“Estudos recentes mos-
tram que o uso de qualquer 
tipo de máscara, mesmo as 
feitas em domicílio, associado 
à lavagem de mãos e medidas 
de prevenção comunitária au-

mentam a proteção da po-
pulação contra a covid-19” 
disse Lorena Baía, presi-
dente do CRF-GO. 

Segundo o CRF-GO, nas 
farmácias, a população pode 
contar com a orientação de 
um profissional farmacêu-
tico, que deve, por lei, estar 
acessível ao paciente ou 
cliente sempre que o estabe-
lecimento estiver aberto.
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Senado aprova liberação de 
R$ 3 bi para ajudar setor cultural
O Senado aprovou 

nesta quinta-feira 
(4/6) o Projeto de 

Lei 10.75/2020, que institui 
um apoio financeiro para o 
setor cultural devido à pan-
demia do novo coronaví-
rus. As atividades do setor 
(cinema, shows musicais e 
teatrais, entre outros) fo-
ram um dos primeiros a 
parar quando a epidemia 
se tornou uma realidade no 
Brasil. O projeto segue para 
sanção presidencial.

O projeto prevê o paga-
mento de auxílio emergen-
cial mensal para os trabalha-
dores da área cultural, além 
de um subsídio mensal para 
manutenção de espaços ar-
tísticos e culturais, microem-
presas e pequenas empresas 
culturais. Para dar esse apoio 

ao setor, o projeto determi-
na que a União repasse R$ 
3 bilhões aos estados, mu-
nicípios e Distrito Federal, 
responsáveis pela aplicação 
dos recursos necessários de 
sustentação do setor.

Além disso, o PL pre-
vê a realização de editais, 
chamadas públicas e prê-
mios, dentre outros arti-
fícios, com a finalidade de 
desenvolver atividades de 
economia criativa e econo-
mia solidária no setor, além 
de propiciar a realização 
de atividades artísticas e 
culturais que possam ser 
transmitidas pela internet.

“Em todo o mundo, uma 
das primeiras medidas to-
madas para diminuir os 
riscos de contaminação foi 
o fechamento de museus, 

salas de cinema, teatros 
e centros culturais, assim 
como o cancelamento de 
shows e outros espetáculos 
artísticos”, disse o relator do 
projeto no Senado, Jaques 

Wagner (PT-BA). O relator 
acrescentou a necessida-
de do Estado de “adotar 
medidas que ofereçam o 
apoio necessário para que 
o segmento cultural possa 

superar as árduas condições 
trazidas pela pandemia”.

Vários senadores, como 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP), Weverton Rocha 
(PDT-MA) e Rose de Freitas 

(Podemos-ES), dentre ou-
tros, decidiram retirar as 
emendas que tinham apre-
sentado ao projeto, para 
facilitar sua aprovação sem 
alterações de mérito. As-
sim, o projeto pôde seguir 
para sanção presidencial, 
sem ter que voltar à Câma-
ra para uma reanálise.

 
Lei aldir Blanc
O PL foi batizado de Lei 

Aldir Blanc, em homenagem 
ao escritor e compositor ca-
rioca Aldir Blanc, morto há 
exatamente um mês, em de-
corrência de complicações 
causadas pelo covid-19. 

O nome da lei foi pro-
posto pela deputada Jan-
dira Feghali (PCdoB-RJ), 
relatora da matéria na 
Câmara. (Agência Brasil)

Léo Rodrigues

Bolsonaro confirma mais duas parcelas do auxílio emergencial
O presidente Jair Bolsona-

ro afirmou nesta quinta-feira 
(4) que foi acertado o paga-
mento de mais duas parcelas 
do auxílio emergencial, mas 
com valor inferior aos atu-
ais R$ 600. A informação foi 
dada pelo presidente duran-
te sua live semanal, transmi-
tida pelas redes sociais.  

“Vai ter, também acerta-
do com o [ministro da Econo-
mia] Paulo Guedes, a quarta 
e a quinta parcela do auxílio 
emergencial. Vai ser me-
nor do que os R$ 600, para 
ir partindo exatamete para 
um fim, porque cada vez que 
nós pagamos esse auxílio 

emergencial, dá quase R$ 40 
bilhões. É mais do que os 13 
meses do Bolsa Família. O 
Estado não aguenta. O Esta-
do não, o contribuinte bra-
sileiro não aguenta. Então, 
vai deixar de existir. A gente 
espera que o comércio volte 
a funcionar, os informais vol-
tem a trabalhar, bem como 
outros também que perde-
ram emprego”, disse. 

O auxílio emergencial 
foi aprovado pelo Con-
gresso Nacional em abril 
e prevê o pagamento de 
três parcelas de R$ 600 
para trabalhadores infor-
mais, integrantes do Bolsa 

Família e pessoas de baixa 
renda. Mais de 59 milhões 
tiveram o benefício aprova-
do. O novo valor ainda não 
foi anunciado pelo governo.

O presidente também 
antecipou um possível au-
mento no valor do benefí-
cio do Bolsa Família, pago 
a cerca de 14 milhões de 
famílias em situação de po-
breza e pobreza extrema. O 
valor do eventual aumento 
ainda será anunciado, ga-
rantiu o presidente, sem 
especificar uma data.  

“Acho que o pessoal do 
Bolsa Família vai ter uma boa 
surpresa, não vai demorar. 

São pessoas que necessitam 
desse auxílio, que parece que 
está um pouquinho baixo. 
Então, se Deus quiser, a gente 
vai ter uma novidade no to-
cante a isso aí”, afirmou.

 
Liberação de praia
Durante a live, o presi-

dente defendeu a liberação 
de acesso às praias, que está 
proibida na maioria das capi-
tais litorâneas do Brasil, e que 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) vai emitir um parecer 
favorável sobre o assunto. 

“O governo federal vai 
opinar favoravelmente 
para aquela pessoa ir à 

praia, agora o juiz de cada 
cidade, que vai recepcio-
nar esses mandados de 
segurança, é que vai deci-
dir se o João pode ir para a 
praia ou não. Eu não vejo 
nada demais ir para a praia, 
praia é saúde”, afirmou.

O fechamento das praias 
faz parte das estratégias dos 
governos estaduais e prefei-
turas para evitar aglomera-
ções. O isolamento social 
é considerado pela Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) e por especialistas 
como a principal forma de 
evitar disseminação em 
massa do novo coronavírus.

Repatriação
O presidente Jair Bol-

sonaro ainda afirmou que 
23 mil brasileiros foram 
repatriados ao país des-
de o início da pandemia. 
São pessoas que ficaram 
retidas no exterior com o 
fechamento das fronteiras 
por centenas de países e 
estavam recebendo apoio 
logístico e diplomático do 
governo para retornarem. 

O governo ainda deve 
investir mais R$ 10 milhões 
para a repatriação de mais 
3 mil pessoas que seguem 
sem conseguir voltar ao 
Brasil. (Agência Brasil)
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Brasil passa a Itália e torna-se 3º
país com mais mortes por covid-19
Após 100 dias do pri-

meiro caso, o Brasil 
ultrapassou a Itá-

lia em número de mortes 
pelo novo coronavírus. Com 
1.473 novos óbitos regis-
trados nas últimas 24 horas 
- novo recorde diário, o País 
atingiu a marca de 34.021 vi-
das perdidas pela covid-19, 
tornando-se o terceiro em 
número de mortos, segun-
do ranking da Universidade 
Johns Hopkins, às 19h, desta 
quinta-feira (4/6).

Em segundo lugar está o 
Reino Unido (39.987 óbitos) 
e, em primeiro, os Estados 
Unidos (108.120 óbitos). A 
Itália, que até então era o ter-
ceiro país com mais mortes 
da doença causada pelo novo 
coronavírus, tem 33.689 óbi-
tos. Por três dias consecuti-
vos, o País contabilizou mais 
de mil mortes e mais de 28 
mil novos casos confirmados 
da doença no período de 24 
horas: foram 30.925 de on-
tem para hoje e agora já são 
614.941 pessoas contamina-
das. Há, ainda, 4.159 pessoas 

com sintomas relacionados 
ao coronavírus sob investiga-
ção, de acordo com a pasta.

Do total de óbitos confir-
mados, somente 366 ocor-
reram nos últimos três dias. 
Pelo menos 325.957 pessoas 
estão em acompanhamen-

to, de acordo com a pasta. E 
254.963 se recuperaram. A 
alta ocorre em meio a anún-
cios de flexibilização das me-
didas distanciamento social 
em Estados que têm visto 
crescimento no número de 
óbitos pelo novo coronaví-

rus, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Amazonas e Ceará.

Todos os Estados brasileiros 
já têm óbitos confirmados. O 
Estado brasileiro mais afetado 
segue sendo São Paulo, que, 
nesta quinta-feira, 4, atingiu a 
marca de 8.561 mortos pela 

doença, sendo 285 óbitos nas 
últimas 24 horas. Seguido pelo 
Rio de Janeiro, que registrou 
um novo recorde de óbitos 
pelo novo coronavírus.

De acordo com a Secreta-
ria Estadual da Saúde (SES) 
foram 317 mortes entre a 

quarta e esta quinta-feira. As-
sim, oficialmente 6.327 pes-
soas já morreram pela doen-
ça no Estado. Ministério nega 
atraso proposital na divul-
gação de dados da covid-19 
Mais uma vez, o Ministério 
da Saúde atrasou a divulga-
ção dos dados referentes ao 
coronavírus no Brasil.

Na última quarta-feira 
(3), data de maior número 
de mortes confirmadas em 
24 horas, a equipe do Minis-
tério da Saúde informou que 
o dado sairia apenas às 22h 
por “problemas técnicos”. 
A divulgação tem sido feita 
cada vez mais tarde. Hoje, 
foram duas horas de atraso. 
No começo da pandemia, 
ainda na gestão de Luiz Hen-
rique Mandetta (DEM), a 
situação epidemiológica era 
apresentada diariamente 
em entrevista à imprensa.

Desde o começo de maio, 
os dados passaram a ser di-
vulgados depois das 19h e 
são comentados por técni-
cos apenas em declarações 
a jornalistas no dia seguinte.

Heudes Regis SEI



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, 
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 

/ 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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
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-
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, 
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, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
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, 
blindéx, área e garagem 
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. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
co, simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
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 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 5 de Junho de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Buteco do Gusttavo Lima 
entra para calendário oficial 
de eventos de Goiânia

O show “Buteco do 
Gusttavo Lima” foi inclu-
ído no calendário oficial 
de eventos de Goiânia. A 
Lei nº 10.478, aprovada 
pela Câmara Municipal e 
sancionada pelo prefeito 
Iris Rezende estabelece 
que o evento deve ser re-

alizado “anualmente, entre a 
segunda quinzena do mês de 
setembro e a primeira quin-
zena do mês de outubro”. 

O projeto que resultou na 
lei é de autoria do vereador 
Welington Peixoto (MDB), 
líder do governo na Câmara 
Municipal de Goiânia.

Filme do Brasil está 
na lista de Cannes

O filme Casa de Anti-
guidades, de João 
Paulo Miranda Ma-

ria, está entre os 56 longas 
escolhidos pelo Festival de 
Cannes que deverão ser 
exibidos online na 73ª edi-

ção do evento, que deveria 
ter ocorrido em maio, mas 
foi cancelado por causa do 
novo coronavírus. 

A lista não está dividida 
entre os concorrentes da ca-
tegoria principal tampouco 

da mostra Um Certo Olhar. 
Assim, não haverá vencedores 
ou perdedores e nenhum fil-
me ganhará a Palma de Ouro. 

Estão também na lista 
The French Dispatch, de 
Wes Anderson, El Olvido 

que Seremos, de Fernando 
Trueba, e Été 85, de Fran-
çois Ozon. “Essa seleção é 
um anúncio do cinema de 
amanhã, que precisa enca-
rar toda esta crise que vive-
mos”, disse Miranda Maria.

Reprodução


