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MP dispensa documentos 
para empresas pedirem crédito
Até o fim de setembro, as empresas afetadas pela pandemia de coronavírus que pedirem crédito em bancos públicos 
estão dispensadas de apresentar uma série de documentos. A redução de exigências consta da Medida Provisória 958. p3
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Bolsonaro diz que não está prevista 
ampliação de auxílio emergencial
Bolsonaro disse que, no momento, não está prevista a ampliação do paga-
mento do auxílio emergencial, destinado a trabalhadores informai. p3
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HDT ganha nova sala 
de prescrição médica

O Hospital Estadual 
de Doenças Tropi-
cais Dr. Anuar Auad 

(HDT), em Goiânia, passa a 
contar com uma nova sala de 
prescrição médica direciona-
da ao corpo clínico da uni-
dade. Localizada na Ala A do 
hospital, a sala, inaugurada 
na última sexta-feira (24/4), 
possui quatro estações com 

computadores completos, 
além de espaço para reuni-
ões rápidas e aulas. 

Segundo a médica res-
ponsável pelas internações 
hospitalares, Fernanda Pe-
drosa, a nova área será fun-
damental para a melhoria da 
assistência prestada. “Pos-
suir um sala de prescrição 
adequada possibilita que a 

equipe médica tenha uma 
maior agilidade na prescri-
ção dos medicamentos e 
exames aos pacientes inter-
nados. É também um local 
mais adequado para a prática 
de ensino e educação conti-
nuada à nossa equipe”, disse. 

O diretor geral da unida-
de, Bruno Almeida, reforçou 
que o novo espaço foi via-

bilizado por meio de doa-
ções de empresas parceiras. 
“Para nós é sempre impor-
tante proporcionar às nossas 
equipes, principalmente as 
assistenciais, a melhor estru-
tura possível. Para essa nova 
área de prescrição médica 
todos os itens foram doados 
por empresas parceiras que 
apoiam nossa causa. Custo 

zero e maior eficiência para 
nossas equipes”, pontuou. 

A área de prescrição mé-
dica é destinada para fazer 
uma orientação melhor aos 
pacientes de como utilizar 
os medicamentos receita-
dos; é um espaço consi-
derado fundamental para 
a agilidade e qualidade da 
assistência prestada.

Reprodução

Setor de vans 
escolares quer 
fazer transporte 
alternativo na 
Grande Goiânia

O uso de vans esco-
lares como transporte 
alternativo na Grande 
Goiânia foi discutido nes-
ta segunda-feira (27/4), 
em reunião remota rea-
lizada pelo Sistema OCB/
SESCOOP-GO, com lide-
ranças da Cooperativa 
de Transporte Escolar e 
Turismo de Goiás (Co-
operteg) e Sindiescolar 
Goiás. O deputado fede-
ral Lucas Vergílio (Solida-
riedade) e o presidente 
do Conselho Estadual de 
Educação, Flávio Roberto 
de Castro, também parti-
ciparam da discussão. 

A medida, segundo 
representantes do setor, 
amenizaria a crise econô-
mica que afeta cerca de 
10 mil empresários e tra-
balhadores autônomos 
desde quando escolas, 
hotéis e pousadas foram 
fechadas no Estado. Além 
disso, as vans poderiam 
também dar apoio ao 
transporte coletivo du-
rante a pandemia.

“Há quase dois me-
ses cerca de 10 mil tra-
balhadores autônomos 
do transporte escolar e 
de turismo em Goiás es-
tão sem condições para 
trabalhar, sem renda al-
guma, mas arcando com 
custos mensais, como o 
financiamento dos veícu-
los com prestações de R$ 
2 mil a R$ 3 mil por mês. 
O socorro do governo fe-
deral (auxílio mensal de R$ 
600,00) não atende ainda 
nem 10% de nossa catego-
ria”, explicou o presiden-
te da Cooperteg, Adilson 
Humberto de Lellis. 

Presidente do Sistema 
OCB/SESCOOP-GO, Luís 
Alberto Pereira afirmou 
que levará a proposta 
do setor ao governador 
Ronaldo Caiado e para 
o Fórum das Entidades 
Empresariais de Goiás. 
“Acredito que é uma rei-
vindicação justa e que 
também pode ser objeto 
de convênios com o setor 
privado, principalmente 
para o transporte de tra-
balhadores de pólos in-
dustriais e da construção 
civil na Região Metropo-
litana”, disse.

PRF apreende uma tonelada 
de cocaína em Mato Grosso

Codego restaura pavimentação das vias 
do Distrito Agroindustrial de Anápolis

Policiais rodoviários federais 
(PRF) fizeram, em 24 horas, 
duas apreensões de cocaína 
que totalizaram uma tonelada 
da droga. As apreensões foram 
feitas no último fim de semana, 
no estado de Mato Grosso.

De acordo com a PRF, a 
primeira apreensão ocorreu 
em Campo Verde, onde os 
agentes encontraram 510 
quilos de cloridrato de coca-
ína (a droga em pó), no fun-
do falso de um caminhão, na 
manhã de sábado (25).

Ontem (26) de manhã, uma 

nova apreensão de cerca de 
500 quilos de cloridrato de co-
caína foi feita na cidade de Nova 
Mutum, em parceria com a Po-
lícia Militar, também no fundo 
falso de um caminhão.

Os dois carregamentos 
foram trazidos da Bolívia, um 
dos três países produtores de 
cocaína na América do Sul, e 
seriam levados para a Região 
Sudeste, para serem redistri-
buídos. O destino da primeira 
carga era Campinas (SP) e o 
da segunda, Belo Horizonte 
(MG). (Agência Brasil)

Uma frente de serviços 
da Companhia de Desen-
volvimento Econômico 
de Goiás (CODEGO) tra-
balha no restauro da pa-
vimentação asfáltica das 
vias internas no Distrito 
Agroindustrial de Anápolis 
(DAIA). Segundo a Code-
go, o trabalho é feito com 
microrrevestimento asfál-
tico, que utiliza emulsão 
asfáltica com polímero, 
resultando em um serviço 
de alta tecnologia e quali-
dade, prolongando a vida 

útil do pavimento em pelo 
menos cinco anos.

De acordo com o presi-
dente da Codego, Marcos 
Cabral,  essa intervenção cor-
responde a 188 mil metros 
quadrados de vias, muitas 
delas com mais de 40 anos de 
utilização e que foram esque-
cidas pelos governos anterio-
res. “A infraestrutura do DAIA 
não era condizente com o 
porte do maior parque indus-
trial de Goiás e um dos mais 
importantes do País. Temos 
recuperado o distrito com 

várias frentes de serviços, 
revitalizando por completo o 
polo”, destacou Cabral.

A ação é, inclusive, uma 
demanda antiga defendida 
pelas entidades classistas 
que representam o empre-
sariado em Anápolis e no 
Estado. A Companhia in-
formou que investe R$ 1,5 
milhão no recapeamento 
com o objetivo de trazer 
segurança aos quase 30 mil 
trabalhadores do distrito e 
para agilizar o escoamento 
da produção industrial.
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Bolsonaro diz que não está prevista 
ampliação de auxílio emergencial
O presidente da Repúbli-

ca, Jair Bolsonaro, disse 
nesta segunda-feira, 

27, que, no momento, não está 
prevista a ampliação do paga-
mento do auxílio emergencial 
de R$ 600, destinado a traba-
lhadores informais que perde-
ram renda com a crise provoca-
da pelo novo coronavírus.

“São três parcelas de R$ 
600. Não está prevista amplia-
ção até porque cada parcela 
está na casa um pouco acima 
de R$ 30 bilhões”, comentou.

Questionado sobre destinar 
o auxílio para outras categorias, 
Bolsonaro afirmou que, se for 
convencido e o governo tiver re-
cursos, poderá estudar a medida. 
O Congresso aprovou projeto que 
estende o auxílio emergencial ou-
tros grupos, como mães adoles-
centes. O benefício também seria 
pago em dobro para pais solteiros.

O presidente pode sancionar o 
texto integralmente, parcialmente 
ou vetar. “Isso daí por enquanto 
não está previsto isso daí. Se hou-
ver necessidade, se nos conven-
cerem e se tiver recursos para tal, 
a gente estuda e defere ou não”, 
disse o presidente.

Isac Nóbrega

MP dispensa documentos para empresas pedirem crédito a bancos públicos
Até o fim de setembro, as 

empresas afetadas pela pan-
demia de coronavírus que 
pedirem crédito em bancos 
públicos estão dispensadas 
de apresentar uma série de 
documentos. A redução de 
exigências consta da Medi-
da Provisória 958, publicada 
nesta segunda-feira (27/4) 
no Diário Oficial da União.

Segundo o secretário de 
Política Econômica do Mi-
nistério da Economia, Adol-
fo Sachsida, a medida foi 

necessária porque diversas 
empresas estavam com difi-
culdades burocráticas para 
terem acesso a linhas de cré-
dito oferecidas pelo Banco 
do Brasil, pela Caixa Econô-
mica Federal e pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social duran-
te a pandemia de covid-19.

Até 30 de setembro, as 
empresas estão dispensadas 
de apresentarem os seguin-
tes documentos ao pedirem 
crédito a bancos públicos: 

certificado de regularidade 
da entrega da Relação Anu-
al de Informações Sociais 
(Rais); certificado de regula-
ridade com obrigações elei-
torais; certidão negativa de 
débitos (CND) da dívida ati-
va, desde que esteja em dia 
com a Previdência Social.

Também estão dispensa-
dos até o fim de setembro o 
certificado de regularidade 
com o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS); 
a CND de tributos para em-

préstimos com recursos dos 
fundos constitucionais, do 
FGTS, do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador e Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico (FNDE), e o cer-
tificado de regularidade no 
Cadastro Informativo de Cré-
ditos não Quitados do Setor 
Público Federal (Cadin).

Para as operações de cré-
dito rural, a MP suspende 
até 30 de setembro a apre-
sentação do certificado de 
regularidade do Imposto so-

bre Territórios Rurais (ITR), o 
registro de cédula de crédito 
rural em cartório e o seguro 
dos bens dados em garantia.

Foram permanentemente 
revogadas a apresentação de 
registro em cartório da cédu-
la de crédito à exportação e a 
obrigatoriedade do seguro de 
veículos penhorados em ga-
rantia de operações de crédito.

Segundo o secretário 
especial de Produtividade, 
Emprego e Competitividade 
(Sepec), Carlos da Costa, a 

medida provisória foi neces-
sária para permitir que as nor-
mas de facilitação do crédito 
tomadas nos últimos meses 
cheguem à ponta, principal-
mente às empresas de menor 
porte. “Quando observamos 
os impactos da crise sobre a 
economia, o mundo inteiro 
se ressente do impacto da 
falta de crédito. Não adian-
ta aumentarmos a liquidez 
do sistema financeiro, se o 
crédito não chega à ponta”, 
declarou. (Agência Brasil)
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Ronaldinho fala pela 
1ª vez sobre prisão: 
‘Nunca imaginei uma 
situação dessas’

Passados quase dois 
meses depois que foi pre-
so no Paraguai por ter 
tentado entrar no país 
com documentos falsos, 
Ronaldinho Gaúcho falou 
pela primeira vez sobre 
tudo o que está passando 
desde então em Assunção. 
Em entrevista ao jornal 
paraguaio ABC Color, o ex-
-jogador brasileiro relatou 
como foram os 32 dias 
de confinamento em um 
presídio da capital do país, 
onde tinha a companhia 
do irmão Roberto de Assis.

Desde o último dia 7, 
eles cumprem prisão do-
miciliar em um hotel de 
luxo em Assunção, após 
terem pago fiança. “Foi 
um duro golpe. Nunca 
imaginei que passaria por 
uma situação dessas. Du-
rante toda a minha vida, 
busquei atingir o mais 
alto nível profissional e 
trazer alegria às pessoas 
com o meu futebol”, disse 
Ronaldinho Gaúcho, que 
contou que viajou ao Pa-
raguai para o lançamento 
de um cassino online e 
também de um livro.

“Tudo o que fazemos 
é a partir de contratos ge-
renciados por meu irmão, 
que é meu representante. 
Nesse caso, participamos 
do lançamento de um 

cassino online, conforme es-
pecificado no contrato, e do 
lançamento do livro Craque 
da Vida, organizado com uma 
empresa no Brasil que tem o 
direito de explorar o livro no 
Paraguai”, afirmou o ex-jo-
gador, que mostrou enorme 
surpresa ao ser abordado no 
aeroporto de Assunção com 
documentos falsos.

“Ficamos surpresos ao 
saber que os documentos 
não eram originais. Desde 
então, nossa intenção tem 
sido colaborar com a Justiça 
para esclarecer o fato, como 
temos feito desde o início. 
Desde esse momento até 
hoje, explicamos tudo e faci-
litamos tudo o que a Justiça 
solicitou de nós”, relatou.

A investigação tributária 
conduzida por autoridades 
paraguaias busca determi-
nar em que contexto os do-
cumentos falsificados foram 
emitidos e qual o objetivo 
de seu uso no país, ambos 
- Ronaldinho Gaúcho e As-
sis - tendo processado a sua 
própria documentação bra-
sileira. No presídio de As-
sunção, Ronaldinho Gaúcho 
virou uma atração. Chegou 
a interagir com outros pre-
sos, distribuiu autógrafos, 
gravou vídeos a pedidos dos 
demais detentos e partici-
pou até de um campeonato 
interno de futebol. Teve até 
fotos com policiais e funcio-
nários do local.

“Todas as pessoas me re-
ceberam com bondade. Jogar 
futebol, dar autógrafos, estar 
em fotos, tudo isso faz par-
te da minha vida, não tenho 
motivos para parar de fazê-
-lo, muito mais com pessoas 
que estão passando por um 
momento difícil como eu es-
tava”, completou o brasileiro.

Lucasfilm quer explorar 
relação de Darth Vader 
e Luke skywalker

Facilmente, uma das 
personagens mais po-
pulares criadas para os 

quadrinhos da franquia Star 
Wars pela Marvel Comics é a 
Doutora Aphra. Uma espécie 
de visão de Indiana Jones, que 
muda de fidelidade e muda 
de gênero, Aphra é uma ar-
queóloga criminosa com um 
gosto especial por caçar anti-
gas relíquias Jedi. Ela estreou 
na série Darth Vader de 2015 

antes de começar seu próprio 
quadrinho solo. E seu sucesso 
parece ter garantido que seu 
próprio programa de TV.

Isso foi revelado em de-
zembro passado, com Jason 
Ward, do Making Star Wars, 
dando a notícia. Desde então, 
poucos detalhes sobre a nova 
série foram revelados. Mas o 
mais recente deles vai fazer 
os fãs de Star Wars, principal-
mente os fãs da trilogia origi-

nal, ficarem ainda mais ansio-
sos para que o show estreia.

Segundo o We Got This 
Covered, Darth Vader tam-
bém aparecerá no programa 
de Aphra. O mais icônico vilão 
dos cinemas enviaria Aphra 
atrás de informações sobre 
Luke Skywalker. As informa-
ções sugerem que o show 
aconteceria antes da trilogia 
original, mostrando que os 
quadrinhos da Marvel serão 

uma forte fonte de inspiração.
Vale apontar que um jo-

vem Luke deve aparecer na 
série de Obi-Wan Kenobi, o 
que pode de alguma forma 
conectar as duas séries. No 
momento, não se sabe qual 
o tamanho da participação 
de Luke ou de seu pai, Dar-
th Vader, no show. Mas se a 
série focar focar na busca de 
Aphra por Luke, o sith pode 
ter um papel recorrente.

Reprodução



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 auto-
mático seminovo pneus 
novos-4848whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
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. 
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
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

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
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

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