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Covid-19 mata mais 
grávidas no Brasil

A grande maioria das 
grávidas mortas por 
covid-19 em todo o 
mundo é brasileira. De 
acordo com estudo das 
160 mortes registradas 
até 18 de junho nada 
menos que 124 ocorre-
ram no Brasil. p2

Bombeiros 
controlam

incêndio em 
escola de 
Goiânia p2

Escolas de 
samba adiam 
decisão sobre 
carnaval p3

Homens são 
presos com 
R$ 1,5 milhão 
em droga p2

Hospital de Aparecida dá alta a mais
11 pacientes recuperados da covid-19
A tarde de terça-feira foi de superação para 11 pacientes que estavam 
internados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). Eles 
receberam alta após o tratamento. Todos foram aplaudidos pelos colabo-
radores da unidade, ação que simboliza a vitória contra a doença. p2
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Covid-19 mata mais grávidas no Brasil

A grande maioria das 
grávidas mortas por 
covid-19 em todo o 

mundo é brasileira. De acor-
do com estudo publicado 
na International Journal of 
Gynecology and Obstetrics, 
das 160 mortes registradas 
entre o início da epidemia 
e 18 de junho nada menos 
que 124 ocorreram no Brasil. 
O segundo colocado neste 
ranking são os Estados Uni-
dos, com 16 óbitos. 

“São 188 territórios afeta-
dos pelo coronavírus em todo 
o mundo e o Brasil tem mais 
mortes maternas do que a 
soma de todos esses países”, 
resumiu a obstetra Melania 
Amorim, professora da Uni-
versidade Federal de Campi-
na Grande, na Paraíba, e uma 
das autoras do estudo. 

Para a pesquisadora, fa-
lhas graves no atendimento 
das gestantes brasileiras ex-
plicam o número tão eleva-
do. Os dados alarmantes fo-
ram noticiados inicialmente 
no blog sobre maternidade 
da jornalista Rita Lisauskas 
na última terça-feira. O estu-
do, publicado no último dia 
10, é assinado também por 
especialistas da Unesp, UFS-
CAR, IMIP e UFSC. 

Chamado de “A tragédia 
da Covid-19 no Brasil”, o 
trabalho foi feito com base 
em dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde. Das 
978 grávidas ou mulheres 
no pós-parto diagnosticadas 
com covid-19 entre os dias 
26 de fevereiro e 18 de junho 
no País, 124 morreram - um 
número 3,4 vezes superior 

ao total de mortes maternas 
relacionadas ao novo coro-
navírus em todo o mundo no 
mesmo período. 

Os números indicam tam-
bém que a taxa de letalidade 
da doença entre as grávidas 
no Brasil é de 12,7%, ou seja, 
a mais alta do mundo. Para 
se ter ideia, nos Estados Uni-
dos, no mesmo período, 8 
mil gestantes foram diagnos-
ticadas com o novo corona-
vírus. Deste total, 16 morre-
ram, uma grande diferença. 

“Quando os primeiros ca-
sos surgiram no Brasil, come-
çamos a pensar se nossa po-
pulação seria diferente, mais 
suscetível”, explicou Melania. 
“O que constatamos foi que 
houve algumas mortes com 
fatores de risco associados, 
como problemas cardiovas-

culares e obesidade, mas 
houve mortes entre grávidas 
completamente saudáveis.” 

Para o presidente da Fe-
deração Brasileira das As-
sociações de Ginecologia e 
Obstetrícia, Agnaldo Lopes, 
o número de mortes de grá-
vidas no Brasil por covid-19 
é muito significativo. “Há vá-
rias lacunas de conhecimen-
to ainda sobre a covid-19 e 
uma delas é a relação entre 
a doença e a gravidez”, disse.

Vítima 
A paulista de Macatuba 

Larissa Blanco, 23 anos, grá-
vida de gêmeos, foi diagnos-
ticada com a covid, no dia 
12 de junho. A jovem ges-
tante apresentou sintomas 
de gripe, mas só precisou 
ser internada no dia 26. No 

dia seguinte à noite, ela foi 
transferida para um hospital 
particular de Botucatu e en-
trou em trabalho de parto. 

Em uma cesariana de 
emergência, nasceram com 
saúde, livres do vírus, os pe-
quenos Guilherme e Gusta-
vo, mas a mãe não resistiu. 
“Os dois pequenos vão pre-
cisar muito de mim e eles 
vão ouvir histórias e saber da 
mamãe que tiveram”, disse o 
marido, o inspetor técnico 
de qualidade Diego Rodri-
gues, de 24 anos. 

Os médicos disseram que 
Larissa teve uma hemorra-
gia e precisou de transfusão 
de sangue. Por causa da co-
vid-19, o corpo não respon-
deu bem à necessidade de 
conter a hemorragia e ela 
sofreu uma parada cardíaca.

Reprodução

Hospital 
de Aparecida 
dá alta a mais 
11 pacientes 
recuperados 
da covid-19

A tarde de terça-feira 
(14/7) foi de superação 
para 11 pacientes que es-
tavam internados no Hos-
pital Municipal de Apare-
cida de Goiânia (HMAP). 
Eles receberam alta após 
o tratamento da covid-19, 
infecção causada pelo 
novo coronavírus. Todos 
foram aplaudidos pelos 
colaboradores da unida-
de, ação que simboliza a 
vitória contra a doença.

Entre os pacientes, 
um guerreiro de 97 anos. 
O idoso deu entrada no 
HMAP no dia 8 de julho 
e foi encaminhado para 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), onde permane-
ceu por quatro dias.  Após 
uma melhora do quadro 
foi para enfermaria e ficou 
por dois dias até a alta. 
Além da idade, o paciente 
possui outros fatores de 
risco, hipertensão e cân-
cer e na próstata.

Cláudio Marcio, de 
44, também foi um dos 
que deixou o HMAP. Ad-
mito no dia 8 de julho 
com sintomas de falta 
de ar, tosse seca e perda 
olfato, Cláudio precisou 
ficar na UTI por três dias 
e com a melhora do qua-
dro foi para enfermaria. 
Os outros nove pacien-
tes têm idades entre 38 
e 79 anos.

Por trás da recupera-
ção dos pacientes está o 
empenho da equipe mul-
tiprofissional do HMAP, 
linha de frente de com-
bate à doença, levando 
assistência segura aos 
internados. Os onze pa-
cientes que se recupera-
ram e entraram para es-
tatística dos mais de 11 
mil pessoas curadas da 
covid-19 em Goiás.

Segundo o enfermeiro 
Bruno Nicolau, a cada alta 
médica existe também 
emoção dos colaborado-
res da enfermaria Covid. 
“Os pacientes sempre 
agradecem o tratamento 
recebido no hospital. Ao 
vê-los indo para casa, 
fica um sentimento de 
dever cumprido em nos-
sos corações”, revela.

Bombeiros controlam 
incêndio em escola no 
Setor Leste Universitário

Dois homens são presos em Morrinhos 
com droga avaliada em R$ 1,5 milhão

Bombeiros militares 
controlaram um incêndio 
em uma escola localizada 
no Setor Leste Universitá-
rio, em Goiânia, na tarde 
desta quarta-feira (15/7). 

As chamas começa-
ram por volta das 14h40 
em uma sala de arquivos 
afastada do restante da 
edificação. Não há regis-
tro de feridos.

Dois homens foram 
presos nesta quarta-fei-
ra (15/7) com mais de 
10 quilos de pasta base 
de cocaína na BR-153, 
em Morrinhos. A droga, 
avaliada em cerca de R$ 
1,5 milhão, estava es-
condida em um mostru-
ário de semijoias. 

Tudo começou quan-
do dois veículos foram 

parados pela PRF na rodo-
via. Durante a abordagem 
aos motoristas, os agentes 
constataram que os sus-
peitos, ambos de 28 anos, 
ficaram nervosos. Os dois 
disseram que trabalham 
com venda de semijoias e 
afirmaram que saíram de 
Londrina, no Paraná, com 
destino a Goiânia para 
comprar mercadorias. 

“O efetivo da PRF intensi-
ficou a vistoria e localizou a 
droga no interior dos com-
partimentos de semijoias”, 
informou Newton Morais, 
inspetor da PRF-GO. 

Os suspeitos informaram 
que receberiam R$ 5 mil 
pelo transporte do entorpe-
cente. Os dois foram presos 
e encaminhados à Central de 
Flagrantes de Morrinhos.
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Temporada da Stock Car 
começa dia 26 de julho 
em Goiânia, sem público

A Vicar, empresa organi-
zadora da Stock Car, anun-
ciou nesta terça-feira (14) 
que a primeira etapa de 
2020 acontecerá em 26 de 
julho, no Autódromo Inter-
nacional Ayrton Senna, em 
Goiânia. A temporada es-
tava prevista para começar 
em março, mas os organi-
zadores cancelaram todas 
as provas que seriam reali-
zadas no primeiro semestre 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19)

A Stock Car Light, que é 
o campeonato de acesso à 
categoria principal, também 
terá início no mesmo dia e 
local. As duas corridas acon-
tecerão sem a presença de 
público e com número re-
duzido de profissionais nas 
dependências do circuito.

A programação comple-
ta do primeiro desafio será 
divulgada na próxima sema-
na. O início das atividades só 

poderá ser concretizado após a 
Secretaria de Esporte e Lazer de 
Goiás ter aprovado o protocolo 
de segurança sanitária elabora-
do pelo responsável do evento 
e autorizado a disputa. Em co-
municado no site oficial, o di-
retor executivo da Vicar, Carlos 
Col, falou sobre a incerteza ge-
rada pela proliferação do vírus.

“Até o momento nós não 
havíamos anunciado nada em 
relação à abertura da tempo-
rada pois sempre estivemos 
aguardando a decisão das 
autoridades sanitárias locais. 
Mas estamos felizes, agora, 
em poder anunciar que vamos 
abrir a temporada, seguindo a 
orientação das autoridades e 
ainda com um protocolo de 
segurança muito rígido, que 
vai possibilitar que trabalhe-
mos dentro de um alto padrão 
de segurança, se comparado à 
maioria absoluta das ativida-
des liberadas para o momen-
to”. (Agência Brasil)

Escolas de samba 
do Rio adiam decisão 
sobre carnaval de 2021

A Liga Independente das 
Escolas de Samba (Lie-
sa) do Rio de Janeiro 

adiou para setembro a deci-
são sobre o carnaval de 2021. 
Durante uma reunião na sede 
da entidade, no centro do Rio, 
os representantes das 12 es-
colas do Grupo Especial con-
cluíram que, diante da indefi-
nição causada pela pandemia 
da covid-19 e enquanto não 
houver vacina para combater 
a doença, as datas previstas 
dos desfiles do ano que vem 
(14 e 15 de fevereiro) podem 
não ser mantidas. 

A Liesa aguarda a posição 
das autoridades e a evolu-
ção científica na busca por 
medicamento ou desenvol-
vimento da vacina. Para a 
entidade, setembro é o pra-
zo máximo para definir se é 
possível a realização do car-
naval do ano que vem.

Em setembro, haverá uma 
nova reunião para avaliar a si-

tuação. O presidente da Liesa, 
Jorge Castanheira, lembrou 
que os desfiles costumam 
causar aglomerações e, por 
isso, a realização fica difícil 
sem uma garantia de seguran-
ça da saúde dos integrantes 
das escolas e do público. 

“Imaginamos ter um desfile 
das escolas de samba em feve-
reiro, se houver uma vacina. 
Sem a vacina não temos como 
fazer este tipo de evento com 
aglomeração, porque o carna-
val é isso. O jogo de futebol 
pode acontecer sem plateia, 
a Fórmula 1 pode acontecer 
sem plateia, mas os desfiles 
das escolas de samba não 
podem ocorrer sem aglome-
rações dos desfilantes ou de 
quem está assistindo”, disse.

Para o carnavalesco da 
Mangueira, Leandro Vieira, 
é bom ver a ponderação e a 
prudência da Liesa em só en-
xergar a viabilidade dos pró-
ximos desfiles com a existên-

cia da vacina para a covid-19. 
“Aguardar a passagem 

dos dias postergando deci-
sões é o que tenho defen-
dido publicamente desde 
o princípio das incertezas. 
A decisão de esperar o de-
senrolar do cenário até se-
tembro para uma resolução 
definitiva, com a análise 
da evolução do quadro, na 
esperança do tão sonhado 
controle da pandemia, é dar 
vez à sensatez e à postura 
pública compromissada que 
sempre cobramos da entida-
de”, disse à Agência Brasil.

Na visão do carnavalesco, 
a decisão reforça a impor-
tância das agremiações na 
cadeia produtiva que gera 
empregos e renda para mui-
tos trabalhadores.

“Sem o atropelo das de-
cisões e a banalização da 
doença, a decisão acertada 
reforça que o desfile das es-
colas de samba não é ape-

nas uma das mais potentes 
manifestações culturais bra-
sileiras, mas também uma 
cadeia produtiva que gera 
milhares de empregos e 
renda para um número sem 
tamanho de trabalhadores, 
onde me incluo”, observou.

Além da Mangueira, Le-
andro Vieira é carnavalesco 
do Império Serrano, esco-
la da Série A. “Quero ver 
na avenida a Mangueira e 
o Império. É fundamental, 
contudo, colocar em primei-
ro lugar a saúde de quem 
desfila, trabalha ou estará 
na Sapucaí como público. 
Escola de samba só é grande 
porque é o material huma-
no que dá todo o sentido ao 
carnaval. As escolas e a en-
tidade que lhes representa 
são maiores e se agigantam 
quando se mostram cons-
cientes do seu papel social e 
cultural, indo muito além do 
dia do desfile”, completou.

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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 preta 
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 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
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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
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
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serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 

- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-

9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
FLAT no setor Marista 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 

ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

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, 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------

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)
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.

com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 

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


