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Metade dos brasileiros sobrevive 
com menos de R$ 15 por dia
Metade dos brasileiros sobrevive com apenas R$ 438 mensais, ou seja, quase 105 milhões de pessoas têm menos de R$ 15 por 
dia para satisfazer todas as suas necessidades básicas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). p2
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vai subir 12% 
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informa
Petrobras p2

Senado aprova 
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Estados p3

PRF apreende 
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TRF-4 mantém condenação de 
Lula em 2ª instância no caso do Sítio
Os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF-4), o Tribunal da Lava Jato, negou os recursos apresentados. p3
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Metade dos brasileiros sobrevive 
com menos de R$ 15 por dia

Metade dos brasi-
leiros sobrevive 
com apenas R$ 

438 mensais, ou seja, quase 
105 milhões de pessoas têm 
menos de R$ 15 por dia para 
satisfazer todas as suas ne-
cessidades básicas, segundo 
dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os resultados são re-
ferentes à renda média real 
domiciliar per capita de 2019, 
apurada pela Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicí-
lios Contínua: Rendimento de 
todas as fontes 2019.

Os 10% mais pobres, o 

equivalente a 20,95 milhões 
de pessoas, sobreviviam 
com apenas R$ 112 por mês, 
ou R$ 3,73 por dia. Em re-
lação a 2018, houve uma 
elevação de 0,9% na renda 
média dessa parcela da po-
pulação, mas que em termos 
reais permanece inexpressi-
va: apenas R$ 1 real a mais.

Por outro lado, no extra-
to mais rico, apenas 1% dos 
brasileiros mais abastados 
vivia com R$ 17.373 men-
sais, o que significou um 
aumento de renda de 2,7% 
para essa população que 
somava pouco mais de dois 

milhões de pessoas.
Apesar da disparidade 

de renda e concentração de 
riqueza ainda aguda, houve 
ligeira redução na desigual-
dade no País. O Índice de 
Gini - indicador que mede a 
desigualdade numa escala 
de 0 a 1, sendo maior a con-
centração de renda quanto 
mais próximo de 1 for o re-
sultado - saiu de 0,545 para 
0,543 pontos na passagem 
de 2018 para 2019.

Embora o extrato mais 
rico tenha registrado um 
ganho de renda três vezes 
maior que o do extrato mais 

pobre, houve melhora nos 
extratos medianos da po-
pulação, justificou o IBGE. 
“Acho que está relativamen-
te estável, acompanhando 
a tendência do mercado de 
trabalho. Tem um pouco 
de ganho dos mais pobres, 
e um pouco de ganho dos 
rendimentos mais altos”, 
opinou Alessandra Scalioni 
Brito, analista do IBGE.

O rendimento médio 
mensal real domiciliar per ca-
pita foi de R$ 1.406 na média 
do País, descendo abaixo do 
salário mínimo no Norte (R$ 
872) e Nordeste (R$ 884), 

mas alcançando o dobro des-
se valor no Sudeste, R$ 1.720. 
A massa de renda domiciliar 
obtida de todas as fontes 
totalizou R$ 294,396 bilhões 
em 2019, também distribuída 
de forma desigual.

A parcela dos 10% dos 
brasileiros os menores ren-
dimentos detinha 0,8% 
dessa riqueza, enquanto os 
10% mais ricos concentra-
vam 42,9% dela. “Há uma 
concentração muito gran-
de, com 10% dos domicílios 
mais ricos pegando quase 
metade da renda do País”, 
observou Alessandra.

Marcos Santos

Gasolina vai 
subir 12% nas 
refinarias, 
informa 
Petrobras

O valor do litro da gasoli-
na vai subir, em média, 12% 
nas refinarias a partir desta 
quinta-feira (7/5). O preço 
do óleo diesel permanecerá 
o mesmo. A informação foi 
divulgada nesta quarta-feira 
(6) pela Petrobras.

De acordo com a esta-
tal, no acumulado do ano o 
preço da gasolina caiu cerca 
de 46,6%. Com este último 
aumento, o preço médio do 
litro da gasolina para as dis-
tribuidoras passou a ser de 
R$ 1,02, o que representa o 
menor preço praticado des-
de setembro de 2005.

Já o preço médio do die-
sel para as distribuidoras é 
de R$ 1,30 por litro, valor 
desde o dia 27 de abril. Se-
gundo a companhia, esse 
é o menor preço praticado 
desde o dia 15 de julho de 
2012. No acumulado do 
ano, a redução do preço do 
diesel é de 44,1%.

Segundo levantamento 
semanal da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), en-
tre os dias 26 de abril e 2 de 
maio, o preço médio da ga-
solina comum no país foi R$ 
3,929. O do diesel S-500 foi R$ 
3,203, o do etanol, R$ 2,667, 
e o gás de cozinha, R$ 69,79, 
para o botijão de 13 kg.

Os preços são referen-
tes ao valor vendido para 
as distribuidoras a partir 
das refinarias. O valor final 
ao motorista dependerá do 
mercado, já que cada posto 
tem sua própria política de 
preços, sobre os quais inci-
dem impostos, custos ope-
racionais e de mão de obra.

“Nossa política de pre-
ços para a gasolina e o diesel 
vendidos às distribuidoras 
tem como base o preço de 
paridade de importação, 
formado pelas cotações 
internacionais destes pro-
dutos mais os custos que 
importadores teriam, como 
transporte e taxas portuá-
rias, por exemplo. A pari-
dade é necessária porque 
o mercado brasileiro de 
combustíveis é aberto à li-
vre concorrência, dando às 
distribuidoras a alternativa 
de importar os produtos”, 
explicou a estatal.

PRF apreende carreta após 
flagrar derramamento de 
carga na BR-153, em Uruaçu

Polícia prende suspeitos de receptação 
e falsificação de documentos em Goiás

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF-GO) apre-
endeu, nesta quarta-
-feira (6/5), uma carreta 
que transportava cana-
-de-açúcar após flagrar 
derramamento de carga 
na BR-153, em Uruaçu. 

 O treminhão, de 74 
metros de comprimento, 
saiu da zona rural de Cam-
pinorte com destino a uma 
usina sucroalcooleira em 

Uruaçu e transitava pela 
BR-153 sem a devida pro-
teção da carga, conforme 
foi informado pela PRF. 

O veículo foi autua-
do por derramar a carga 
na via e por estar com 
equipamento obrigató-
rio inoperante, já que a 
lona estava enrolada na 
carroceria. As autuações 
somam 12 pontos e resul-
tam em multa de R$ 482.

A Polícia Civil de Goiás 
cumpre, nesta quarta-
-feira (6/5), dez manda-
dos judiciais, sendo três 
de prisão preventiva, 
dois de prisão tempo-
rária e cinco de busca 
e apreensão expedidos 
contra integrantes de as-
sociação criminosa res-
ponsável por receptação 
de veículo, adulteração 
de sinal identificador, fal-
sificação e uso de docu-

mentos públicos, esteliona-
to, corrupção de menores e 
lavagem de dinheiro.

Os mandados são cumpri-
dos no âmbito da Operação 
Falsum, nas cidades de Goi-
ânia, Aparecida de Goiânia e 
Rubiataba. A Delegacia Esta-
dual de Repressão a Furtos e 
Roubos de Veículos Automo-
tores (DERFRVA) é a respon-
sável pelas investigações. 

Conforme apurou a po-
lícia, os suspeitos recepta-

ram um veículo roubado 
em Brasília, em setembro 
de 2018 e, após adultera-
rem seus sinais identificado-
res (chassi, numeração de 
motor e placas) e falsifica-
rem o CRLV e o CRV (DUT), 
promoveram sua venda 
para um terceiro de boa-fé. 

Durante investigação, a 
polícia conseguiu identificar 
os integrantes da associação 
criminosa. O inquérito ainda 
está em andamento.
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TRF-4 mantém condenação de Lula em 
2ª instância no caso do Sítio de Atibaia
OS desembargado-

res da 8ª Turma 
do Tribunal Re-

gional Federal da 4ª Região 
(TRF-4), o Tribunal da Lava Jato, 
negou os recursos apresenta-
dos pela defesa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e mantiveram a sentença 
proferida pela corte em no-
vembro do ano passado, de 17 
anos e um mês de prisão, em 
regime fechado. É a pena mais 
pesada imposta pela Lava Jato 
ao petista. Lula foi condenado 
por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro no processo 
do sítio de Atibaia. 

O recurso buscava reverter 
aspectos da sentença. Os de-
sembargadores também ne-
garam pedido preliminar da 
defesa de Lula, que buscava 
remarcar o julgamento para 
uma data futura, de forma a 
garantir que ele fosse feito 
presencialmente. O julgamen-
to desta quarta, 6, foi concluí-

do no plenário virtual do TRF-
4. A análise do caso começou 
na semana passada. É a se-
gunda sentença em segundo 
grau de Lula nos processos da 
Lava Jato, em Curitiba. 

Em janeiro de 2018, o mes-

mo TRF-4 condenou o ex-pre-
sidente a 12 anos de prisão no 
processo do tríplex do Guaru-
já (SP) e determinou a prisão 
do petista para início do cum-
primento provisório da pena, 
assim que esgotado os recur-

sos no tribunal. A pena foi de-
pois reduzida para 9 anos, no 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), em julgamento no ano 
passado. Lula foi preso em 
abril de 2018, após a conde-
nação em segunda instância 

do caso triplex, e solto em no-
vembro do ano passado após 
o Supremo Tribunal Federal 
rever entendimento sobre 
execução de pena antes do 
transito em julgado (quando 
o caso já não cabe recursos). 

Por conta da mudança ju-
rídica, o petista segue respon-
dendo aos dois processos em 
liberdade. Em primeira instân-
cia, Lula foi sentenciado no 
caso do sítio de Atibaia em fe-
vereiro de 2019 pela 13.ª Vara 
Federal em Curitiba por supos-
tamente receber R$ 1 milhão 
em propinas via reformas do 
sítio de Atibaia, que está em 
nome de Fernando Bittar, filho 
do amigo de Lula e ex-prefeito 
de Campinas, Jacó Bittar. 

A Lava Jato apontou que o 
sítio passou por três reformas: 
uma sob comando do pecu-
arista José Carlos Bumlai, no 
valor de R$ 150 mil, outra da 
Odebrecht, de R$ 700 mil, e 
uma terceira reforma na cozi-
nha, pela OAS, de R$ 170 mil. 
Total de R$ 1,02 milhão gastos 
pelos acusados. Os pagamen-
tos tiveram relação com negó-
cios na Petrobrás e os caixas 
de propinas acertados entre 
as empreiteiras e o PT.

Reprodução

Por unanimidade, Senado aprova projeto de socorro aos Estados
Por unanimidade, o Se-

nado Federal aprovou nesta 
quarta-feira (6/5) o projeto 
de auxílio emergencial aos 
Estados e municípios, que 
prevê como contrapartida 
o congelamento salarial de 
servidores públicos. O texto 
vai à sanção presidencial. Os 
parlamentares concordaram 
com o parecer do presiden-
te da Casa, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), que acatou a pos-
sibilidade de reajuste salarial 
para professores e outros ser-
vidores de áreas como seguran-
ça pública e assistência social.

As mudanças, que par-
tiram da Câmara, implicam 
perda de R$ 87 milhões dos 
recursos previstos pela equi-
pe econômica. A proposta ini-
cial negociada com Alcolum-
bre era de uma economia de 
R$ 130 bilhões em 18 meses 
- R$ 98 bilhões para Estados 
e municípios e R$ 32 bilhões 
para o governo federal. Na vo-
tação do Senado, a economia 
caiu para R$ 93 bilhões e, on-
tem, na votação da Câmara, 
ficou em R$ 43 bilhões.

Ontem, os senadores aca-
taram as mudanças feitas pe-

los deputados, com exceção 
da categoria dos policiais le-
gislativos, que continua com 
a suspensão de aumento até 
2021. Em oposição ao que foi 
feito na Câmara, no entanto, 
Alcolumbre retomou a divi-
são dos recursos aprovada 
pelo Senado. Desta forma, 
seu Estado, o Amapá, será 
o segundo mais beneficia-
do pelo projeto. Enquanto 
São Paulo receberá R$ 279 
por habitante, Roraima fica-
rá com R$ 798 per capita do 
socorro federal.  Já o Ama-
pá, Estado do presidente do 

Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM), que negociou o acor-
do com a equipe econômica, 
receberá R$ 733 per capita. O 
valor é muito acima da média 
de todos os Estados, de R$ 286.

Apesar do recuo em rela-
ção aos servidores da educa-
ção, que atende parcialmente 
mudanças feitas na Câmara, 
Alcolumbre reclamou que os 
deputados fizeram um gesto 
“no sentido contrário” ao sal-
var algumas categorias, como 
os trabalhadores da educa-
ção, do congelamento salarial. 
“Infelizmente a votação da 

Câmara só trouxe mais confli-
tos”, disse antes de apresentar 
formalmente o parecer. Ele 
ponderou, no entanto, que o 
Senado é a Casa do equilíbrio 
e que buscaria a conciliação.

Em sua fala, Alcolumbre 
também chamou atenção 
para a necessidade de equi-
líbrio fiscal para o período 
pós-pandemia. “Como va-
mos enfrentar os desafios 
depois da pandemia?”, ques-
tionou. Alcolumbre disse 
ainda que milhões de pesso-
as no Brasil perderam direta 
ou indiretamente o sustento 

durante a pandemia, além 
de outros milhões não terem 
saneamento básico, nem 
condição de se alimentar. Al-
columbre também rebateu 
críticas de servidores de que, 
ao propor congelamento do 
reajuste de determinadas 
categorias, estaria “sacrifi-
cando o servidor”. “Isso é 
uma injustiça. Os servidores 
vão contribuir apenas com 
a suspensão do reajuste por 
18 meses”, reagiu. “O que 
estamos pedindo (aos ser-
vidores) é uma colaboração, 
uma contribuição”, afirmou.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 7 de Maio de 2020mundo

(62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

Papa afirma que coronavírus não é 
desculpa para explorar trabalhadores
O papa Francisco disse 

nesta quarta-feira 
(6) que os patrões 

devem respeitar a dignidade 
dos funcionários, principal-
mente os imigrantes, apesar 
das dificuldades econômicas 
provocadas pela crise do 
novo coronavírus.

“É verdade que a crise 
está afetando a todos, mas a 
dignidade das pessoas sem-
pre deve ser respeitada”, dis-
se Francisco ao final de sua 
audiência geral, realizada na 
biblioteca papal, em vez da 
Praça de São Pedro, devido à 
quarentena na Itália.

Ele afirmou ter recebi-
do inúmeras mensagens 
sobre problemas traba-
lhistas em 1º de maio, 
dia em que a maioria dos 
países celebra os direitos 
dos trabalhadores.

Francisco disse que 
queria defender “todos os 
trabalhadores explorados 
e convidar a todos a trans-
formar a crise em uma oca-
sião em que a dignidade da 
pessoa e do trabalho possa 

ser colocada de volta no 
centro das coisas”.

O pontífice fez menção 
especial à exploração de 
trabalhadores rurais na 
Itália, a maioria dos quais 
é de imigrantes.

Nas últimas semanas, 
houve uma série de prisões 
de proprietários de fazendas 
e quadrilhas que recrutam e 
supervisionam trabalhado-
res rurais na Itália. A maioria 
dos integrantes das gangues 
também era de imigrantes.

Na semana passada, três 
proprietários de fazendas e 
um imigrante gambiano fo-
ram presos sob a acusação 
de exploração de cerca de 50 
trabalhadores imigrantes na 
região do sul da Apúlia.

Em outro caso recente, 
três albaneses que trabalha-
vam para uma vinícola no 
Norte da Itália foram presos 
sob a acusação de forçar os 
imigrantes a permanecer 
em atividade durante até 10 
horas por dia sem intervalo, 
além do pagamento de salá-
rios baixos. (Agência Brasil)

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 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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-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250

FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 7 de Maio de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



Diário Do EstaDo Goiânia, 7 de Maio de 2020 7



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 7 de Maio de 2020viral
Reprodução

Companhia de dança 
goiana transmite espetáculos 
e video aulas gratuitamente

O projeto “Antes 
que... Circulando”, da 
companhia goiana de 
dança Giro8, realiza di-
versas ações artísticas 
on-line para entreter o 
público durante o perío-
do de isolamento social. 
Transmissões de espetá-
culos e videoaulas ocor-
rem, no canal do grupo 
“Giro8 Cia de Dança” no 
YouTube, até o dia 16 
de maio, sempre às 20h. 
A apresentação “Antes 
que...” é uma montagem 
de dança contemporâ-
nea com músicas do re-
nomado artista musical 
de tango, Astor Piazzolla.

Para se aproximar do 
público, os artistas reali-
zam bate-papos em lives 
no Instagram da compa-
nhia de dança. Além dis-
so, a comunidade ainda 
tem disponível o acesso 
a aulas ao vivo de Balé, 
Jazz Dance e Danças Ur-

banas, ministradas pelos 
membros da companhia no 
aplicativo Zoom. Para isso, 
basta se inscrever no link.

O objetivo, segundo a 
Giro8, é atingir o público do 
interior goiano. O projeto 
foi pensado para as cidades 
de Ceres, Silvânia, Quirinó-
polis, Acreúna, Morrinhos 
e Piracanjuba, mas diante 
da atual pandemia, houve 
adaptação para o modelo 
virtual. Para participar basta 
acessar o site ou redes so-
ciais da Giro8 Cia de Dança, 
ou mesmo das instituições e 
prefeituras participantes.

As ações também con-
templam escolas da rede 
pública e Apaes nessas ci-
dades do interior. Será dis-
ponibilizado material vir-
tual, até mesmo após o fim 
da pandemia, para gesto-
res e diretores das institui-
ções. O projeto tem apoio 
do Fundo de Arte e Cultura 
do Estado de Goiás.

Orquestra Sinfônica de 
Goiânia apresenta concerto 
on-line no Dia das Mães

A Orquestra Sinfônica de 
Goiânia vai apresentar 
no próximo domingo 

(10/5), às 17h, um concerto 
especial em comemoração do 
Dia das Mães. A apresentação 
será on-line e transmitida ao 
vivo pelos perfis da Orquestra 
e da Prefeitura de Goiânia 
no Facebook. A agenda faz 
parte do Programa Orques-
tra em Casa, proposto pela 

Secult neste período de 
isolamento social devido à 
pandemia da covid -19.

Durante o concerto, have-
rá exibição de vários vídeos 
produzidos pelos músicos da 
Orquestra em suas próprias 
casas, ou em pequenos gru-
pos, obedecendo às normas 
de higiene e distanciamento, 
conforme orientação das au-
toridades sanitárias.

De acordo com o maestro 
diretor da Orquestra Sinfôni-
ca de Goiânia, Eliseu Ferreira, 
mesmo nesse período em que 
as atividades culturais estão 
suspensas, os grupos de mú-
sicos continuam realizando o 
trabalhado de forma intensa, 
inclusive em datas comemo-
rativas, como sempre foi cos-
tume. “Estamos levando ao 
público, por meio das redes 

sociais, conteúdo cultural de 
qualidade, cumprindo, assim, 
o nosso papel institucional”, 
afirma o maestro.

 
Serviço
Assunto: Orquestra Sinfônica 

de Goiânia apresenta concerto 
online no Dia das Mães; Local: 
Facebook da Orquestra Sinfô-
nica e da Prefeitura de Goiânia; 
Data: 10 de maio; Hora: 17h
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