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Goiás atinge pontuação máxima 
em ranking de transparência
Goiás atingiu 100 pontos no ranking nacional da Open Knowledge Brasil (OKBR). Esta é a primeira vez que um 
Estado alcança a pontuação máxima desde que a avaliação semanal foi implantada, no começo de abril. p3
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98 pessoas são presas por receberem 
auxílio emergencial de forma ilegal
A Polícia Civil de Goiás (PC-GO) desencadeou nesta semana, 
entre segunda e quinta-feira, a Operação Voucher. p2
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Brasil chega a mais de 
20 mil mortes por covid-19

O Brasil supera mais 
uma vez o número 
de mortes regis-

tradas em um dia, atingiu 
1.188. Com este acréscimo, 
o total chegou a 20.047. O 
resultado representou um 
aumento de 6,2% em re-
lação a nesta quarta-feira 
(20), quando foram conta-
bilizados 18.859 mil faleci-
mentos por covid-19.

O país passou da casa 
dos 300 mil casos confirma-

dos do novo coronavírus, de 
acordo com o balanço do 
Ministério da Saúde divul-
gado hoje (21). Foram regis-
trados 18.508 novas pesso-
as infectadas por covid-19, 
totalizando 310.087. O re-
sultado marcou um acrés-
cimo de 6,3% em relação a 
ontem, quando o número 
de pessoas infectadas esta-
va em 291.579.

Do total de casos confir-
mados, 164.080 (53%) es-

tão em acompanhamento e 
125.960 (40,6%) foram re-
cuperados. Há ainda 3.534 
óbitos em investigação.

São Paulo se mantém 
como epicentro da pan-
demia no país, concen-
trando o maior número 
de falecimentos (5.558). 
O estado é seguido pelo 
Rio de Janeiro (3.412), Ce-
ará (2.161), Pernambuco 
(1.925) e Pará (1.852).

Além disso, foram regis-

tradas mortes no Amazonas 
(1.620), Maranhão (663), 
Bahia (376), Espírito Santo 
(363), Alagoas (262), Paraíba 
(245), Minas Gerais (191), 
Rio Grande do Norte (178), 
Rio Grande do Sul (166), 
Amapá (151), Paraná (141), 
Rondônia (101), Santa Ca-
tarina (98), Piauí (91), Goiás 
(85), Acre (78), Distrito Fe-
deral (84), Sergipe (76), Ro-
raima (72), Tocantins (47), 
Mato Grosso (34) e Mato 

Grosso do Sul (17).
Já em número de ca-

sos confirmados, o ranking 
tem São Paulo (73.739), Rio 
de Janeiro (32.089), Ceará 
(31.413), Amazonas (25.367) 
e Pernambuco (23.911). En-
tre as unidades da federação 
com mais pessoas infectadas 
estão ainda Pará (19.756), 
Maranhão (16.058), Bahia 
(11.941), Espírito Santo 
(8.878) e Paraíba (6.238). 
(Agência Brasil)
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98 pessoas 
são presas 
por receberem 
auxílio emer-
gencial de 
forma ilegal

A Polícia Civil de Goi-
ás (PC-GO) desencadeou 
nesta semana, entre se-
gunda e quinta-feira, a 
Operação Voucher. A ação 
cumpriu mandados de 
prisão em aberto contra 
pessoas que receberam o 
auxílio emergencial do go-
verno Federal, concedido 
para minimizar os efeitos 
causados pela pandemia 
do novo coronavírus, de 
forma ilegal. Segundo a 
PC, foram presas 98 pes-
soas, sendo que 15 já es-
tavam presas quando re-
ceberam o benefício.

De acordo com a PC, 
as pessoas presas na ope-
ração são suspeitas de 
cometerem os crimes de 
falsidade ideológica e es-
telionato. A maior parte 
delas recebeu parcela de 
R$ 600, havendo casos 
em que os suspeitos re-
ceberam R$ 1.2 mil em 
uma única parcela. Mais 
da metade dos presos 
admitiram ter recebido a 
primeira parcela do auxí-
lio emergencial. 

As prisões foram cum-
pridas após compartilha-
mento de informações por 
parte da Controladoria-
-Geral da União (CGU) 
com a Polícia Civil. “A CGU 
disponibilizou uma relação 
contendo o nome dos in-
divíduos que receberam o 
auxílio financeiro e possuí-
am mandado de prisão em 
aberto”, informou a PC.

A Operação Voucher 
teve a participação de 300 
policiais civis e 80 viaturas. 
Os presos, após cumpri-
mento dos mandados, fo-
ram ouvidos em Termos de 
Declaração. As declarações 
prestadas pelos detidos 
serão encaminhadas para 
a Polícia Federal.

A Polícia Civil explicou 
que não empreendeu ne-
nhuma investigação sobre 
esses recebimentos in-
devidos do auxílio emer-
gencial. Por se tratar de 
crime federal, a PC apenas 
deu cumprimento aos 
mandados de prisão de 
pessoas apontadas pela 
CGU como detentoras de 
ordem de prisão.

Polícia Militar apreende droga 
avaliada em R$ 1,8 milhão

Cresce número de denúncias de perturbação 
de sossego em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar de Goiás 
(PMGO), por meio do Co-
mando de Operações de Di-
visas (COD), desencadeou na 
região Sul do Estado, nesta 
quinta-feira (21/5), a Opera-
ção “Tetra-hidrocanabinol”. 
A ação resultou na apreen-
são de um carregamento de 
60 kg de “super maconha” 
avaliado em R$ 1,8 milhão. 
Um suspeito de tráfico inter-
nacional de drogas foi preso.

Segundo a PM, a apreen-

são se deu após uma abor-
dagem ao veículo conduzi-
do pelo suspeito, revestido 
de compartimentos falsos. 
O Corpo de Bombeiros foi 
chamado para auxiliar na re-
moção do entorpecente. O 
responsável pelo transporte 
da droga foi preso em fla-
grante. Aos policiais, ele afir-
mou que adquiriu a droga na 
fronteira com o Paraguai e 
tinha como destino a cidade 
de Caldas Novas.

Balanço divulgando 
pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade (SEMMA) 
aponta aumento conside-
rável do número de  de-
núncias por perturbação 
de sossego em Aparecida 
de Goiânia desde o início 
da quarentena. Reclama-
ções referentes ao uso 
de som automotivo, por 
exemplo, saltaram de 
236 registros no mês de 

fevereiro, quando come-
çou o isolamento, para 427 
ocorrências em maio (até o 
dia 18), o que representa au-
mento de 81,35%.

Aumentaram também as 
denúncias envolvendo utiliza-
ção de som mecânico, que são 
os mais utilizados em festas 
residenciais. Em março, foram 
registradas pela SEMMA 203 
denúncias de som mecânico. 
Em maio, o órgão de fiscali-
zação já contabiliza 364 ocor-

rências dessa natureza – cres-
cimento de 156,3 %.  

A fiscalização é realizada 
24h nos sete dias da semana, 
segundo a prefeitura. Os canais 
de atendimentos disponibiliza-
dos ao cidadão são o telefone 
fixo 3238-7217 e o WhatsApp 
98459-1661. O denuncian-
te deve informar o endereço 
completo da ocorrência, se é 
estabelecimento comercial ou 
residencial e, se possível, um 
ponto de referência.
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Coronavírus: Goiás atinge pontuação 
máxima em ranking de transparência
Goiás atingiu 100 pon-

tos no ranking na-
cional da Open Kno-

wledge Brasil (OKBR), que 
avalia os dados referentes ao 
Índice de Transparência da 
Covid-19 nos portais e sites 
dos governos estaduais e fe-
deral. O ranking foi divulga-
do na noite desta quinta-fei-
ra (21/5). Esta é a primeira 
vez que um Estado alcança 
a pontuação máxima desde 
que a avaliação semanal foi 
implantada, no começo de 
abril. O secretário estadual 
de Saúde, Ismael Alexandri-
no, destacou que Goiás divi-
de a primeira colocação com 
Minas Gerais e Ceará.

O governo de Goiás criou 
o CoronaTransp no final de 
março, onde a população e 
os órgãos de controle têm 
acesso a todos os dados refe-
rentes à aquisição de bens e 
serviços no combate ao coro-
navírus e o detalhamento dos 

casos da doença no Estado. 
O CoronaTransp, que está 
no Portal da Transparência, 
é coordenado pela Controla-
doria-Geral do Estado e pela 
Secretaria de Estado da Saú-
de, que tratam e divulgam 
as informações em formato 
de dados abertos. Segundo 
Ismael Alexandrino, a trans-
parência tem sido uma das 
prioridades em sua gestão. 

Para a composição do no 
Índice de Transparência da 
covid-19, são avaliados um 
conjunto de dados essenciais 
e parâmetros para que sejam 
publicados. Na medida em 
que a transparência das infor-
mações de cada ente corres-
ponde a estes critérios, mais 
essa transparência contribuirá 
para agilizar o trabalho inter-
no dos órgãos públicos e faci-
litar o envolvimento de outros 
setores da sociedade para 
construir soluções em conjun-
to com o poder público.

Maia estuda 1º turno da eleição para 15 de novembro ou 6 de dezembro
O presidente da Câma-

ra, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse nesta quin-
ta-feira (21/5) que o primei-
ro turno das eleições muni-
cipais deste ano poderá ser 
realizado no dia 15 de no-
vembro ou 6 de dezembro. A 
proposta será analisada pelo 
Congresso Nacional, em co-
missão mista formada por 
deputados e senadores.

“Talvez o melhor mo-
delo seja uma reunião do 
colégio de líderes das duas 
Casas para que se construa 

uma maioria em relação de 
adiar e para qual período. 
Você tem dois períodos dis-
cutidos, 15 de novembro 
ou primeiro domingo de 
dezembro, para o primeiro 
turno, e um [intervalo] para 
o segundo turno um pouco 
menos para dar tempo para 
a transição. Essas são as 
ideias”, afirmou Maia. “Mas 
temos que saber se vai ter 
voto para adiar ou não. A 
partir do momento que tiver 
voto para adiar, se discute 
uma data, tudo com sintonia 

dom o TSE”, acrescentou.
Apesar do adiamento 

das eleições, o congressista 
tem se posicionado contra a 
prorrogação dos mandatos. A 
comissão mista está prevista 
para ser criada na próxima 
semana, logo após a posse do 
ministro Luís Roberto Barroso 
na presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

“Sou radicalmente contra 
prorrogação de mandato”, 
disse. “Não vejo na Consti-
tuição Federal um prazo para 
prorrogar mandato, porque 

no futuro alguém pode se 
sentir forte, ter apoio no Par-
lamento, criar uma crise e 
prorrogar seu próprio man-
dato. A questão de prorroga-
ção do mandato acho que é 
muito sensível para a nossa 
democracia”, argumentou 
Rodrigo Maia.

Prorrogação do auxílio
O parlamentar afirmou 

ainda que poderá ser pror-
rogado o auxílio emergencial 
pago a trabalhadores infor-
mais de baixa renda e a bene-
ficiários do Bolsa Família em 

virtude da pandemia de co-
vid-19. O valor do auxílio é de 
R$ 600 ou de R$ 1,2 mil para 
mães solteiras, que deverá 
ser pago em três parcelas.

“A impressão é que sim 
[prorrogar]. Em que con-
dições? Não podemos es-
quecer que o auxílio emer-
gencial é fundamental. Se a 
crise continuar, ele será tão 
importante como está sendo 
agora. Mas de onde vamos 
conseguir tirar dinheiro? 
Esse é o nosso desafio. Já co-
loquei alguns parlamentares 

para estudar isso, para ter 
uma proposta que possamos 
fazer ao governo que possa, 
se necessário, continuar com 
o programa”, explicou.

Segundo Maia, uma das 
alternativas para a manu-
tenção do auxílio emer-
gencial é realocar recursos 
da União que atualmente 
estejam sendo aplicados 
em áreas não prioritárias 
para o momento de crise 
em saúde pública provo-
cada pela pandemia do 
novo coronavírus.
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Ciclone mata 84 e deixa 3 milhões de 
desalojados na Índia e em Bangladesh
O ciclone mais forte a 

atingir o leste da Índia 
e Bangladesh em mais 

de uma década matou ao me-
nos 84 pessoas, disseram auto-
ridades, enquanto equipes de 
resgate buscam sobreviventes 
em vilarejos litorâneos devas-
tados, afetados também pela 
queda de linhas de energia e 
com grandes extensões de ter-
ra debaixo de água..

A estimativa é de que três 
milhões de pessoas tenham 
sido obrigadas a deixar suas 
casas em meio à pandemia do 
novo coronavírus. Retiradas 
em massa organizadas pelas 
autoridades antes da chegada 
do ciclone Amphan salvaram 
vidas, mas a extensão total das 
baixas e dos danos infligidos 
pelo ciclone a propriedades 
só será conhecida quando as 
comunicações forem restabe-
lecidas. No Estado indiano de 
Bengala Ocidental, ao menos 
72 pessoas morreram, afirmou 
nesta quinta-feira a ministra-
-chefe, Mamata Banerjee. 
No vizinho Bangladesh, os 
primeiros registros indicavam 

pelo menos 10 mortes. 
Abrigos adicionais estão 

sendo preparados em merca-
dos e edifícios públicos levan-
do em conta o distanciamen-
to social na medida possível, 
e máscaras estão sendo dis-

tribuídas a moradores de vi-
larejos. A maioria das mortes 
foi causada por árvores der-
rubadas por ventos que che-
garam a 185 quilômetros por 
hora e por uma maré de cer-
ca de cinco metros que inun-

dou áreas costeiras quando o 
ciclone passou diante do Gol-
fo de Bengala na quarta-feira.

Designado como um super 
ciclone, o Amphan enfraque-
ceu desde que chegou ao con-
tinente. Seguindo terra aden-

tro através de Bangladesh, ele 
foi rebaixado pelo escritório 
climático da Índia para uma 
tempestade ciclônica nesta 
quinta-feira, e se prevê que 
continue perdendo força. É 
cada vez maior o receio de 

inundação em Sundarbans, 
uma região ecologicamente 
frágil que se esutende pela 
fronteira entre Índia e Bangla-
desh e é conhecida pelas flo-
restas de mangues espessas e 
suas reservas de tigres.

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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-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil

RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Home office é aprovado por 80% 
dos gestores de empresas no País

Desde que a Organiza-
ção Mundial da Saúde 
(OMS) declarou situ-

ação de pandemia pelo novo 
coronavírus, em março, em-
presas de todos os setores pre-
cisaram adaptar suas dinâmi-
cas de trabalho às medidas de 
isolamento social. Adotaram o 
trabalho remoto, que não era 
realidade para 51% das com-
panhias brasileiras até então. 

Após o choque inicial, 80% 
dos gestores disserem gostar 
da nova maneira de trabalhar, 
de acordo com pesquisa da 
ISE Business School. “Mudan-
ças que ocorreriam em cinco 
ou dez anos já estão aconte-
cendo”, disse Cesar Bullara, 
diretor e professor do depar-
tamento de gestão de pessoas 
do ISE. Segundo ele, a nova 
realidade veio para ficar. 

Das empresas que ainda 
não adotavam o home office, 
65% são de controle familiares 
e de capital nacional. Os outros 
35% são multinacionais. Na vi-
são de Amélia Caetano, consul-
tora especializada em trabalho 
remoto no Instituto Trabalho 
Portátil, as multinacionais já 
estavam mais bem prepara-
das, principalmente do ponto 
de vista tecnológico, par essa 
realidade, enquanto as empre-
sas nacionais tinham investido 
pouco nesse sentido. 

Para ela, eventos inespe-
rados, como o coronavírus, 
têm essa capacidade de “an-
tecipar” o futuro. Para Adriana 
Santana, diretora de recursos 
humanos da empresa de nutri-
ção nacional Elanco para Brasil 
e Cone Sul, o isolamento social 
tem exigido constante adapta-
ção. “Já trabalhávamos de for-
ma mais flexível na empresa, 
mas esse é um desafio, por-
que agora os quatro estão em 
casa”, disse ela, que é casada e 
tem dois filhos, de 9 e 10 anos. 

Para organizar a vida fami-
liar e profissional no mesmo 
espaço, Adriana disse que 
foi necessário definir barrei-
ras. “Foi difícil, mas bloqueei 
algumas horas do dia para 
momentos com eles. Para 
meus filhos, foi confuso de 
repente ter os pais em casa 
e, ao mesmo tempo, não ter 
nossa total atenção.” 

Apesar desse tipo de difi-
culdade, a pesquisa apontou 
que quase 90% dos gestores 
consideraram que o trabalho 
remoto ajudou a melhorar as 
relações familiares.

Competências 
Segundo os dados do ISE 

Business School, a flexibilida-
de foi apontada como uma 
das competências mais de-
senvolvidas neste período - 

foi citada por 81% dos entre-
vistados. A habilidade só fica 
atrás da resiliência, a capaci-
dade de superar dificuldades, 
mencionada por 82%. 

Outras características 
citadas foram autodisci-
plina e confiança, além da 
construção de uma relação 
mais francas entre chefes e 
equipes. Para a especialista 
em trabalho remoto Amélia 
Caetano, os gestores preci-
sam se preparar para acom-
panhar as tarefas e entre-
gas, e não a quantidade de 
horas trabalhadas. “Muitos 
líderes se viram nessa nova 
situação e estão vendo que 
funciona”, ressalta.

Renato Camargo, líder 
da empresa de pagamentos 
Recarga Pay no País, vê algu-
mas dificuldades no trabalho 
remoto. Para ele, não ter os 
colaborares por perto dificul-
ta o trabalho. Na opinião do 
executivo, o momento sensí-
vel exige uma nova postura 
dos líderes. “É preciso cuidar 
mais da gestão do comporta-
mento e da saúde mental dos 
colaboradores, reduzindo as 
preocupações com metas.”

Produtividade 
De acordo com a pesqui-

sa, 60% dos entrevistados 
afirmaram que o home offi-

ce ajudou a melhorar a efi-
ciência e a produtividade. 
Apesar de os dados aponta-
rem uma tendência positi-
va, Amélia ressalvou que as 
pessoas não estão em sua 
melhor fase de produtivida-
de, pois a imprevisibilidade 
da pandemia traz angústia e 
dificuldade emocional. 

Esses fatores foram 
apontados como “altos” e 
“muito altos” das pessoas 
ouvidas pelo ISE. Segundo 
a diretora de RH da Elanco, 
as empresas devem se pre-
ocupar em garantir que os 
funcionários encontrem um 
equilíbrio no home office. 
“Em casa, a tendência é ir 
ficando, trabalhando mais. 
As pessoas não podem fazer 
isso. E o exemplo vem da 
liderança”, completou Ca-
margo, da Recarga Pay. 

Sobre a adesão ao traba-
lho remoto pelos gestores 
pós-pandemia, Natália de 
Castro, professora de gestão 
de pessoas do ISE, disse que a 
circunstância atual deve mu-
dar o mercado de trabalho. 
“Ao interpretar os dados do 
levantamento, temos que ter 
em mente que é uma realida-
de ainda em urso. Não é algo 
que já passamos. Estamos 
vislumbrando um pouco do 
futuro”, explicou.

MARCOS SANTOS
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DJ goiano Vitor 
Bueno lança hit em 
parceria com JetLag

O DJ e produtor goia-
no Vitor Bueno vai lançar 
nesta sexta-feira (22/5) 
o hit Atomic Bomb (Vip 
Remix) em parceria com 
o Jetlag Music. A música 
será lançada na versão 
pela gravadora Spinnin’ 
Records. O lançamento 
poderá ser conferido em 
todas plataformas digitais.

Segundo o goiano, o 
primeiro contato com o 
Jetlag Music, formado 
pelos DJs Paulo Vello-
so e Thiago Mansur, foi 
em uma balada em São 
Paulo. ‘‘Eu sempre fiz a 
mesma linha de som do 
Jetlag e nossa parce-
ria fluiu muito bem na 
área musical. Hoje nós 
temos várias parcerias 

juntos e criamos uma ami-
zade também’’, disse.

O jovem goiano graduou-
-se em Produção Fonográ-
fica de Música Eletrônica, 
na Universidade Anhembi 
Morumbi (UAM), em São 
Paulo. O curso é o único do 
Brasil com categoria de su-
perior. Formou-se também 
na Academia Internacional 
de Música Eletrônica (AI-
MEC), em Curitiba.

Segundo Vitor Bueno, 
outros projetos estão sendo 
planejados. ‘‘Tenho traba-
lhado uma nova síntese so-
nora do meu som, com um 
pouco mais de maturidade 
na linha que eu venho pro-
duzindo, trazendo algumas 
referências como Solomun e 
Rüfüs Du Sol’’, disse.

Israel e Rodolffo realizam 
live solidária direto de 
heliponto em Goiânia

Dona de sucessos 
como Marca Evi-
dente, Coração de 

Quatro e Casa Mobiliada,  A 
dupla Israel e Rodolffo vai re-
alizar uma live solidária nes-
ta sexta-feira (22/5), a partir 
das 17 horas, com transmis-
são no canal oficial dos ser-
tanejos no YouTube. A previ-
são é que o show, que será 
realizado direto do heliponto 
do Órion Complex & Health, 

em Goiânia, dure cerca de 
4 horas. Quem vai coman-
dar a apresentação da live e 
anunciar as doações será a 
influencer Rafa Kalimann. 

Além levar entretenimento 
para quem está em casa, serão 
recebidas doações por diversos 
canais. Um deles é o whatsapp: 
62 9 9999-3010, no qual podem 
ser doados alimentos e produ-
tos de higiene e limpeza. Os do-
adores podem sugerir as entida-

des que devem ser beneficiadas.  
Para doações em dinheiro, será 
disponibilizado o QR Code do 
projeto Mesa Brasil SESC, uma 
rede nacional de bancos de ali-
mentos contra a fome e o des-
perdício, onde podem ser feitas 
doações a partir de R$ 2. 

Outra instituição que dispo-
nibilizará o QR Code para doação 
é o Hospital de Câncer Araújo 
Jorge. Durante a Live será apre-
sentado uma peça de decoração 

artesanal oferecida pela Criativa 
Fiberglass, que será entregue 
como lembrança ao maior doa-
dor desta instituição. 

Seguindo orientações das 
autoridades de saúde para 
impedir o avanço do novo 
coronavírus, não será per-
mitida a presença de público 
no local da transmissão. O 
acesso será restrito apenas 
aos prestadores de serviço e 
de forma reduzida.
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