
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Quinta-feira, 21 de Maio de 2020 - Ano 15  nº 2436 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Congresso discute adiar 
eleição para o fim do ano
As eleições municipais de outubro correm risco de adiamento por causa da pandemia do novo coronavírus, mas a ideia 
é que as disputas sejam realizadas ainda neste ano para evitar a prorrogação dos mandatos de prefeitos e vereadores. p3
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Ministério da Educação 
anuncia adiamento do Enem

O Ministério da Educa-
ção decidiu adiar o 
Exame nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2020 
em função dos impacto da 
pandemia do novo coronaví-
rus. “As datas serão adiadas 
de 30 a 60 dias em relação ao 
que foi previsto nos editais“, 
diz nota conjunta do Mec e 
do Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

O cronograma inicial 
previa a aplicação do Enem 

2020 impresso nos dias 1º e 
8 de novembro. Já os parti-
cipantes da versão digital, 
fariam a prova nos dias 11 e 
18 de outubro. mais de 3,5 
milhões de candidatos se 
inscraveram para o exame.

Para definir a nova data, o 
Inep promoverá uma enque-
te direcionada aos inscritos 
do Enem 2020, a ser realizada 
em junho, por meio da Pági-
na do Participante. As inscri-
ções para o exame seguem 
abertas até as 23h59 desta 

sexta-feira, 22 de maio.
Mais cedo, o ministro da 

Educação, Abraham Wein-
traub, pelas redes sociais, o já 
falou sobre um possível adia-
mento do Enem. Em sua con-
ta no Twitter, ele informou 
que a decisão ocorre “diante 
dos recentes acontecimentos 
no Congresso” e após conver-
sas com líderes do centrão.

A Câmara dos Deputados 
está pautada para votar hoje 
requerimento de urgência 
para a votação do projeto de 

lei (PL) 2623/2020, que adia 
o Enem enquanto durarem as 
medidas sanitárias emergen-
ciais decorrentes da pandemia 
do novo coronavírus, mas com 
o adiamento anunciado pelo 
próprio MEC, há a possibilida-
de de a pauta ser derrubada.

 
Justiça
A realização do Enem 

também foi alvo de ques-
tionamentos judiciais. Nes-
ta segunda-feira (18) a De-
fensoria Pública da União 

(DPU) entrou com recurso 
no Tribunal Regional Fede-
ral da 3ª Região pedindo 
que a decisão de manter o 
exame durante a pandemia 
do novo coronavírus seja 
revista. Em abril, o órgão 
conseguiu uma liminar fa-
vorável ao adiamento das 
datas da prova, mas a me-
dida foi derrubada pelo de-
sembargador Antônio Cede-
nho atendendo a pedido da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU). (Agência Brasil)
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PRF apreende 
240 quilos 
de drogas 
na BR-364, 
em Jataí

Covid-19: 
Goiás registra 
203 novos 
casos e 5 
mortes em 
24 horas

Cerca de 240 quilos de 
drogas foram apreendidos, 
nesta quarta-feira (20/5), na 
BR-364, em Jataí. O flagrante 
foi feito por policiais rodoviá-
rios federais. O material ilícito, 
entre maconha e skank, está 
avaliado em cerca de R$ 700 
mil. Uma pessoa foi presa.

A droga estava em 
uma GM Montana con-
duzida por um homem 
de 34 anos que apresen-
tou nervosismo durante a 
atuação dos policiais. 

Os agentes encontra-
ram drogas escondidas em 
vários compartimentos do 
veículo, como na lataria 
da carroceria e dentro de 
uma caixa de som que es-
tava no banco traseiro.

O homem disse aos poli-
ciais que é morador de Dou-
rados (MS), está desempre-
gado e pegou o carro para 
entregá-lo em Goiânia. A 
ocorrência foi encaminha-
da para investigações na 
Polícia Civil de Jataí.

Boletim divulgado pela 
Secretaria Estadual de Saú-
de (SES-GO) na tarde desta 
quarta-feira (20/5) aponta 
que Goiás teve 203 novos 
casos e cinco mortes por 
covid-19 em 24 horas. Com 
isso, o Estado soma 2.049 
confirmações e 78 óbitos. 

Há ainda 16.094 casos 
suspeitos em investigação. 
Outros 6.081 já foram descar-
tados. No Laboratório Estadu-
al de Saúde Pública Dr. Gio-
vanni Cysneiros (Lacen-GO) 
há 138 amostras em análise.

Além das 78 mortes confir-
madas por covid-19 em Goiás 
até o momento, há 28 óbitos 
suspeitos que estão em in-
vestigação. Já foram descar-
tadas 181 mortes suspeitas 
nos municípios goianos.

Vila Propício: Polícia apura 
se idoso encontrado morto 
foi atacado por onça

Corpo de Bombeiros realiza 
parto de emergência em Anápolis

A Polícia Civil apura o caso 
de um idoso de 76 anos en-
contrado morto e desfigura-
do em uma fazenda na cida-
de de Vila Propício, na região 
Central de Goiás. O caso foi 
registrado na última semana 
e, segundo testemunhas, a 
vítima, identificada como 
Geraldo Alves, apresentava  
arranhões e mordidas pelo 
corpo. Segundo as investiga-
ções, a hipótese de homicí-

dio foi descartada em razão 
dos tipos de ferimentos. 

Um laudo preliminar da 
Polícia Técnico-Científica 
aponta que o idoso teria sido 
atacado por um animal silves-
tre de grande porte. Mora-
dores da região acreditam se 
tratar de uma onça. Peritos te-
riam encontrado pegadas que 
parecem ser de uma onça na 
região onde a vítima foi loca-
lizada,  às margens da BR-414.

O Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goi-
ás (CBMGO) foi acionado 
nesta quarta-feira (20/5) 
para uma ocorrência de 
atendimento a uma grávi-
da em trabalho de parto 
em residência na cidade 
de Anápolis.

Segundo o CBMGO, ao 
chegar no local, o bebê já 
havia nascido. O recém-
-nascido, do sexo femini-
no, estava ligado a mãe 

pelo cordão umbilical. Ele e 
a mãe foram encaminhadas 

a uma maternidade de Aná-
polis e passam bem.
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Congresso discute adiar 
eleição para o fim do ano
As eleições municipais 

de outubro correm ris-
co de adiamento por 

causa da pandemia do novo 
coronavírus, mas a ideia é que 
as disputas sejam realizadas 
ainda neste ano para evitar a 
prorrogação dos mandatos de 
prefeitos e vereadores. 

Até recentemente, o Con-
gresso resistia a tratar do tema, 
mas, com o avanço da doença, 
o cumprimento do calendário 
eleitoral - que exige convenções 
partidárias para a apresentação 
das candidaturas - ficou aperta-
do. O Congresso vai agora criar 
um grupo de trabalho, compos-
to por deputados e senadores, 
para discutir o assunto. 

O primeiro turno das elei-
ções está marcado para 4 de 
outubro e o segundo, para 25 
daquele mês, em cidades com 
mais de 200 mil habitantes. 
Uma das propostas prevê adiar 
a primeira etapa para 15 de no-
vembro e deixar a segunda ro-
dada para o início de dezembro. 

Para tanto é necessária a 
aprovação de uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC), 
que tem de passar pelo crivo da 

Câmara e do Senado. O assunto 
tem sido analisado em reuniões 
entre os presidentes da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); 
do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP); do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Dias Toffoli, 
e o ministro da Corte Luiz Ro-
berto Barroso, que assumirá o 
comando do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) no dia 25. 

“Na discussão com os líde-
res (dos partidos) é posição 
quase de unanimidade que 
devemos ter adiamento, mas 
sem prorrogação de nenhum 
mandato”, afirmou Maia. Alco-
lumbre foi na mesma linha. 

“Temos acompanhado, nos 
últimos dias, essa aflição dos 
brasileiros em relação ao pro-
blema de saúde pública e, natu-
ralmente, a preocupação com a 
democracia”, observou ele. Em 
videoconferência com líderes 
sindicais, ontem, Dias Toffoli 
disse que “falta coordenação” 
no País durante a crise do coro-
navírus (mais informações nes-
ta página). O magistrado recla-
mou da ausência de medidas 
que “deem tranquilidade” à po-
pulação. “Nós estamos há dois 

meses sem perspectiva, essa é 
a verdade”, afirmou Toffoli. 

Embora não estivesse tra-
tando de eleições, o presidente 
do STF abordou ali a confusão 
instalada no País após a pande-
mia. A preocupação das cúpu-
las do Congresso e do Judiciário, 
no entanto, é barrar qualquer 
iniciativa que permita a pror-
rogação de mandatos. “Essa 
decisão sobre as eleições deixa 
um pouco de ser puramente 
política, jurídica, e passa a ser 
uma decisão de saúde pública, 

sanitária (...) . “O meu desejo é 
não adiar. Mas é inegável que 
neste momento, olhando para 
a frente, há uma possibilidade 
real de isso ser necessário”, dis-
se Barroso ao Estadão, em en-
trevista no início do mês.

 O futuro presidente do TSE 
conversou com Maia sobre o 
assunto anteontem. O líder 
do Podemos na Câmara, Léo 
Moraes (RO), afirmou que o 
Congresso não aceitará a unifi-
cação de eleições de prefeitos, 
governadores e presidente da 

República, em 2022. O depu-
tado argumentou, no entanto, 
que prorrogar as disputas mu-
nicipais por um curto período 
será inevitável. Moraes é autor 
de uma proposta de emenda 
à Constituição que propõe o 
adiamento das eleições de 4 de 
outubro para 20 de dezembro.

 “Não tem como a gente 
colocar em risco a população 
agora. Temos que priorizar a 
saúde e ter coerência”. Pré-
-candidata à Prefeitura de São 
Paulo, a deputada Joice Hassel-
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 Jefferson Rudy

Senado aprova PL que inclui morte por covid-19 na cobertura de seguros de vida
Por unanimidade, o 

Senado Federal aprovou, 
nesta quarta-feira (20/5), 
projeto que inclui casos 
de morte por covid-19 na 
cobertura de seguros de 
vida. O texto também im-
pede que as operadoras 
suspendam ou cancelem os 
contratos por falta de paga-
mento durante a pandemia 
do novo coronavírus. A ma-
téria segue para apreciação 
da Câmara dos Deputados. 
Segundo o projeto, os segu-

ros de assistência médica, 
de vida ou de invalidez per-
manente ficam proibidos 
de restringir a cobertura a 
qualquer doença ou lesão 
decorrente da pandemia.

Além disso, os seguros 
não poderão impor aumen-
to do preço do valor pago 
pelo segurado no período 
de calamidade pública. O 
único ponto de discordân-
cia na discussão da propos-
ta entre os senadores foi o 
artigo que impede que os 

seguros de vida cancelem 
ou suspendam os contratos 
por falta de pagamento.

Para Izalci Lucas (PSDB-
-DF), o trecho poderá ser 
corrigido pelos deputados 
posteriormente. “Se todo 
mundo ficar sem pagar até 
dezembro, fica impossível 
garantir as indenizações”, 
avaliou o parlamentar.

De acordo com o texto, 
após o fim do período de 
calamidade pública, com vi-
gência prevista até 31 de de-

zembro, a operadora do pla-
no de saúde ou seguradora 
do seguro de vida deverá 
possibilitar o parcelamento 
do débito pelo consumidor, 
antes de prosseguir com 
processo de suspensão ou 
cancelamento.

A proposta estabelece 
também que o prazo máximo 
para pagamento da indeni-
zação é de dez dias corridos, 
contados a partir da data de 
protocolo de entrega da do-
cumentação necessária.

mann (PSL-SP), vê o adiamento 
como um “fato consumado”. 
“Temos de discutir isso rápido, 
mas ainda não há um consen-
so sobre a data”, comentou. 

Para Joice é preciso também 
definir critérios sobre o que os 
candidatos poderão fazer. “Va-
mos poder trabalhar online? Vai 
ter convenção ou não?” Pelo 
calendário atual, os partidos 
precisam realizar convenções 
de 20 de julho a 5 de agosto. 
Integrante do Centrão e líder do 
bloco que reúne nove partidos 
e 220 deputados, Arthur Lira 
(Progressistas-AL) disse ao Esta-
dão que defende o adiamento 
das eleições para dezembro. A 
proposta, segundo ele, deve ser 
votada “imediatamente”. 

Na avaliação do líder do 
PT, deputado Enio Verri (PR), 
as disputas não podem ultra-
passar o mês de dezembro. 
“Seria inconstitucional. Se não 
der para votar e 4 de outubro, 
que seja feita a eleição no fim 
de outubro ou no início de no-
vembro”, insistiu ele. 

A expectativa no é de que o 
grupo de trabalho para discutir 
as novas regras seja formado 
nesta semana. “O PSDB é ra-
dicalmente contrário à pror-
rogação de mandatos, mas 
entende que o adiamento será 
necessário em razão da pande-
mia. Não seria possível come-
çar o processo eleitoral no dia 
15 de agosto”, disse o deputa-
do Carlos Sampaio (PSDB-SP), 
líder da bancada tucana.
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Hidroxicloroquina ou cloroquina até 
agora não se mostraram eficazes, diz OMS
O comando da Orga-

nização Mundial 
de Saúde (OMS) 

foi questionado no início 
de sua entrevista coletiva 
virtual desta quarta-feira, 
20, sobre a decisão do go-
verno do Brasil de divulgar 
um protocolo do Ministério 
da Saúde que prevê o uso 
da cloroquina desde os pri-
meiros sinais da covid-19.

Diretor-executivo da Or-
ganização Mundial da Saú-
de, Mike Ryan começou a 
responder afirmando que 
toda nação soberana pode 
aconselhar seus cidadãos so-
bre qualquer medicamento, 
mas acrescentou: “A hidro-
xicloroquina ou a cloroquina 
até agora não se mostraram 
eficazes contra a covid-19.” 
Ryan lembrou ainda que 
existe o risco de uma série 
de efeitos colaterais, no uso 
desses medicamentos.

Além disso, comentou 
que ocorrem atualmente 
várias pesquisas para testar 
potenciais remédios contra 
o coronavírus, alguns deles 

com a cloroquina e a hidro-
xicloroquina. Líder da res-
posta da OMS à pandemia, 
a epidemiologista Maria 
Van Kerkhove acrescentou 
que a entidade também tra-

balha pela meta comum de 
se descobrir “qual terapia é 
segura” no combate ao ví-
rus. Em declaração inicial na 
coletiva, o diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-

breyesus, afirmou que “pre-
ocupa o aumento dos casos 
de coronavírus em países de 
renda média e baixa”, mas 
sem citar exemplos.

Mais cedo, a Sociedade 

Brasileira de Imunologia já 
havia se declarado contra 
o protocolo do governo fe-
deral, afirmando que o po-
sicionamento “não apenas 
carece de evidência cientí-

fica, além de ser perigoso, 
pois tomou um aspecto po-
lítico inesperado” e pedin-
do “bases em evidências 
científicas sólidas” para 
esse tipo de decisão.

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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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
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, 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confir-
mar disponibilidade. No 
tama145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suíte, 
2 coz, 3 ban, AS, 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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
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

RES. BURITI Casa nova, 
bom acabamento, gemi-
nada. No tamanho íte, 2 
banheiros e garagem com 
2 vagas. Valor 146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em cons-
trucom 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 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 
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-
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
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Cantora goiana Elen 
Lara apresenta ‘Show 
Goianês’ em lives

A cantora goiana Elen 
Lara vai apresentar entre 
os dias 27 e 29 de maio 
uma série de lives em seu 
canal do Youtube e no 
Instagram. As apresen-
tações, intituladas Show 
Goianês, vão ocorrer a 
partir das 19h30 e terão 
participação do produtor 
cultural Dámom Farias, 
além de duas intérpretes 
de Libras da UFG. 

Segundo a cantora, o 
repertório terá um mix 
das músicas do mais re-
cente álbum, CD Piqui-
titim - Música Regional 
Brasileira. “Cultura, tra-

dição, afeto, regionalismo, 
amor, emoção, orgulho de 
ser goiano é o que apresen-
tamos através da voz, dos 
instrumentos e do repertó-
rio selecionado, tudo regado 
a muita brasilidade, origina-
lidade, conto, cantos, verso 
e prosa, do jeito que o goia-
no gosta, independente de 
onde estiver”, disse.

O projeto tem a produção 
cultural do músico Dámom 
Farias. A realização conta com 
apoio do Fundo de Arte e Cul-
tura de Goiás (FAC-GO), Secre-
taria de Estado de Cultura (Se-
cult-GO), do governo de Goiás 
e da Empreender Música (EM).

Concurso fotográfico 
celebra 50 anos do Parque 
Estadual Serra de Caldas

O Governo de Goiás 
lançou, nesta quarta-
-feira (20/5), o con-

curso fotográfico “Seu Olhar 
Sobre o Parque Estadual Serra 
de Caldas”, em comemora-
ção aos 50 anos da unidade 
de conservação ambiental 
mais antiga do Estado. Serão 
escolhidas 12 fotos para inte-
grar um calendário especial 
com as belezas do parque por 
meio de votação no site da Se-
cretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável 
(Semad). O material poderá 
ser enviado até o próximo dia 

27 de maio e o resultado será 
divulgado no dia 1º de junho.

Segundo a Semad, uma 
vez que todas as unidades 
de conservação ambiental 
de Goiás estão fechadas para 
visitação por conta da pande-
mia de covid-19, as fotogra-
fias devem ser de acervo já 
existente. As regras do con-
curso estão no site da Semad.

Criado em 25 de setem-
bro de 1970 por meio da Lei 
nº 7.282, assinada pelo ex-
-governador Otávio Lage, 
o parque, que abrange os 
municípios de Rio Quente, 

Caldas Novas e Marzagão, foi 
pioneiro nos esforços de pre-
servação ambiental das áreas 
de beleza única e importância 
singular de fauna e flora no 
Estado de Goiás. Hoje já são 
23 unidades de conservação, 
sendo 13 de proteção inte-
gral e 10 de uso sustentável.

“Todos os visitantes e 
frequentadores assíduos do 
parque têm aquele cantinho 
especial preferido, alguns 
tesouros praticamente es-
condidos. É uma unidade 
muito rica, com uma beleza 
única. O que queremos é 

exatamente isso, retratar o 
que vai além do olhar”, disse 
a secretária Andréa Vulcanis.

 
Como participar
As fotografias deverão 

ser enviadas para o e-mail 
concursopescansemad@
gmail.com, com o assunto 
“Concurso de Fotografia”. 
No corpo do e-mail, deverão 
constar os seguintes dados: 
1) Nome completo do autor 
da fotografia; 2) Título para 
fotografia; 3) Data em que a 
foto foi capturada; 4) Telefo-
ne e e-mail para contato.
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