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Auxílio emergencial começa a ser 
creditado na conta de beneficiários
Os recursos, que haviam sido antecipados para uso digital pelo aplicativo Caixa Tem, agora serão transferidos 
automaticamente para as contas informadas pelos beneficiários, de acordo com o calendário de saque em espécie. p3
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Apenas 14% dos profissionais de saúde 
se sentem preparados para pandemia
No total, 64,97% responderam que não sabem lidar adequadamente 
com a crise sanitária e os demais optaram por não avaliar a questão. p2
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Covid-19: Brasil tem quase 500 mil 
casos confirmados e 28.834 mortes

O Brasil registrou 956 
novas mortes por 
covid-19 nas últimas 

24 horas, chegando ao total 
de 28.834. As informações 
foram divulgadas neste sá-
bado (30/5). O resultado 
representou um aumento 
de 3,4% em relação a sexta-
-feira (29), quando foram 
contabilizados 27.878 óbitos 
provocados pela doença.

Foram incluídas nas esta-

tísticas 33.274 novas pessoas 
infectadas com o novo coro-
navírus, somando 498.440 
casos confirmados. O resul-
tado marcou um acréscimo 
de 7,2% em relação a ontem, 
quando o número de pessoas 
infectadas estava em 465.166.

Do total de casos confir-
mados, 268.714 (53,9%) es-
tão em acompanhamento e 
200.892 (40,3%) pacientes se 
recuperaram. Há ainda 3.862 

óbitos sendo analisados.
São Paulo se mantém 

como epicentro da pande-
mia no país, concentrando 
o maior número de mortes 
(7.532). O estado é seguido 
pelo Rio de Janeiro (5.277), 
Ceará (2.956), Pará (2.900) e 
Pernambuco (2.740).

Além disso, foram regis-
tradas mortes no Amazonas 
(2.047), Maranhão (932), 
Bahia (638), Espírito Santo 

(583), Alagoas (424), Pa-
raíba (347), Rio Grande do 
Norte (305), Minas Gerais 
(263), Rio Grande do Sul 
(218), Amapá (215), Paraná 
(181), Piauí (157), Rondônia 
(151), Distrito Federal (162), 
Santa Catarina (136), Sergi-
pe (149), Acre (142), Goiás 
(122), Roraima (110), Tocan-
tins (71), Mato Grosso (57) e 
Mato Grosso do Sul (19).

Já em número de casos 

confirmados, aparecem 
nas primeiras posições do 
ranking São Paulo (107.642), 
Rio de Janeiro (52.420), 
Ceará (46.056), Amazonas 
(40.560) e Pará (37.296). En-
tre as unidades da federação 
com mais pessoas infecta-
das estão ainda Permam-
buco (33.427), Maranhão 
(32.620), Bahia (17.626), Es-
pírito Santo (13.437) e Para-
íba (12.862). (Agência Brasil)

Bruno Concha

Apenas 14% 
dos profissio-
nais de saúde 
se sentem 
preparados 
para pandemia

Um estudo elaborado 
pelo Núcleo de Estudos da 
Burocracia (NEB), da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV), 
que reuniu impressões de 
1.456 profissionais de saúde 
de todo o país sobre a pan-
demia de covid-19, apurou 
que somente 14,29% deles 
se sentem preparados para 
atuar no novo contexto. No 
total, 64,97% responderam 
que não sabem lidar ade-
quadamente com a crise sa-
nitária e os demais optaram 
por não avaliar a questão.

Descobriu-se que o tem-
po de serviço acaba não 
sendo um fator gerador de 
maior confiança para saber 
como agir durante a pande-
mia, considerando-se que 
64,84% dos respondentes 
exercem suas atividades há 
mais de dez anos. Também 
através das entrevistas, fei-
tas em ambiente online, no 
período de 15 de abril a 1º 
de maio, os pesquisadores 
constataram que a percepção 
muda conforme a região em 
que os profissionais se encon-
tram. Em estados do Norte e 
do Nordeste, há um número 
maior de profissionais que 
declaram insegurança.

O estudo também revela 
que os agentes comunitá-
rios de saúde (ACS) e agen-
tes de combate à endemia 
(ACE) são os que se sentem 
menos capazes de enfrentar 
a atual conjuntura. Apenas 
7,61% desse grupo julgam 
estar prontos para encarar 
os desafios impostos pela 
crise. Já entre os profissio-
nais de enfermagem, a pro-
porção dos que se acham 
preparados é de 20,09%.

Apesar dos contrastes 
verificados com a regionali-
zação e recorte de categoria 
profissional, há um elemento 
que todos compartilham: o 
medo. O grau mais elevado, 
de 91,25%, foi registrado en-
tre os ACS e os ACE, seguido 
por 88,24% de profissionais 
das equipes ampliadas da 
saúde, 84,31% dos trabalha-
dores da área de enferma-
gem e 77,68% dos médicos. 
Mais da metade (55%) disse 
conhecer alguém que foi infec-
tado pelo novo coronavírus ou 
teve suspeita da doença.

Homem é preso em 
flagrante após furto de
cerca de R$ 10 mil em Goiânia

Carro capota e deixa uma pessoa 
ferida na GO-020, em Goiânia

Um homem foi preso em 
flagrante após furto de cer-
ca de R$ 10 mil em farmá-
cia, no Setor Leste Universi-
tário, em Goiânia. Segundo 
a Polícia Militar (PM-GO), o 
crime teria acontecido por 
volta das 5h da manhã des-
te domingo (31/5). 

Ainda de acordo com os 
policiais, o suspeito tentou 
resistir à prisão. Na mochi-

la que ele carregava, foram 
localizados envelopes com 
dinheiro e, dentro de seu 
tênis, várias notas de R$ 
100 e R$ 50. 

Ao todo, foram encontra-
dos R$ 10.800 com o suspeito. 
Ele teria confessado, também, 
outros dois arrombamentos 
na mesma farmácia. O ho-
mem foi conduzido à Central 
Geral de Flagrantes (CGF).

Um acidente deixou 
uma pessoa ferida na tar-
de deste sábado (30/5), 
na GO-020, na saída de 
Goiânia. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado 
para prestar socorro. 

Segundo a corpora-
ção, o caso aconteceu 
por volta das 15h30. O 
veículo chegou a capotar 
na rodovia, ficando com 
as rodas para cima. 

A reportagem entrou 
em contato com a corpora-
ção, que não deu mais deta-

lhes sobre a ocorrência até a 
publicação da matéria.

João Unes
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Auxílio emergencial começa a ser 
creditado na conta de beneficiários
A Caixa Econômica Fe-

deral informou nes-
te domingo (31/5) 

que vai começar a creditar a 
segunda parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600 dire-
tamente nas contas bancárias 
indicadas pelos beneficiários. 
Os recursos, que haviam sido 
antecipados para uso digi-
tal pelo aplicativo Caixa Tem, 
agora serão transferidos au-
tomaticamente para as contas 
informadas pelos beneficiá-
rios, de acordo com o calen-
dário de saque em espécie.

A transferência dos valo-
res não movimentados pelo 
Caixa Tem será realizada para 
quem indicou contas para re-
cebimento de outros bancos 
ou poupança existente na 
Caixa. Com isso, esses bene-
ficiários poderão procurar as 
instituições financeiras com 
quem tem relacionamento, 
caso queiram sacar, segundo 

orientou o banco estatal.
Mais de 50 bancos parti-

cipam da operação de paga-
mento do auxílio emergencial. 
Segundo o governo, todos os 
beneficiários do Bolsa Família 
elegíveis para o auxílio emer-
gencial já receberam o crédito 
da segunda parcela.

“A Caixa reforça que não é 
preciso madrugar nas filas. To-
das as pessoas que chegarem 
nas agências durante o horá-
rio de funcionamento, das 8h 
às 14h, serão atendidas. Elas 
vão receber senhas e, mesmo 
com as unidades fechando às 
14h, o atendimento continua 
até o último cliente. O banco 
fechou parceria com cer-
ca de 1.200 prefeituras em 
todo o país para reforçar a 
organização das filas e man-
ter o distanciamento mínimo 
de dois metros entre as pes-
soas”, informou a Caixa, em 
nota. (Agência Brasil)

Marcello Casal 

Reprodução

Conselho Municipal de Saúde 
realiza ato público em Goiânia

A Mesa Diretora do Con-
selho Municipal de Saúde e o 
Comitê Goiano em Defesa dos 
Trabalhadores e Trabalhado-
ras da Saúde e Enfrentamento 
à Pandemia de Covid-19 vão 
realizar nesta segunda-feira 
(1º/6) um ato público em de-
fesa da vida. O evento será 
realizado às 9h30, no Paço 
Municipal de Goiânia.

O Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de Goiás 
(CRF-GO) é uma das entida-

des que vão participar do 
ato. “As entidades de saúde 
exigem das autoridades pú-
blicas que toda medida que 
implica em risco deve ser 
amplamente discutida com 
todos os envolvidos, não 
apenas com o setor empre-
sarial, mas com as trabalha-
doras, os trabalhadores, as 
usuárias e usuários do SUS 
e a população”, diz nota di-
vulgada pelo CRF-GO neste 
domingo (31/5). 

Segundo a presidente do 
CRF-GO, Lorena Baía, a enti-
dade apoia o retorno gradu-
al e das atividades econômi-
cas desde que haja o devido 
monitoramento e a avalia-
ção contínua dos dados epi-
demiológicos relacionados à 
covid-19. “Tudo precisa ser 
feito com muita cautela na 
tentativa de reduzir os óbi-
tos e ao mesmo tempo evi-
tar a sobrecarga do sistema 
de saúde”, disse.
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

Resultado da união entre as entidades 

No último dia 27 de maio , o prefeito de Goiânia, Iris Resende Machado,  em declaração ,  informou que 
a  prefeitura autorizará a partir de segunda-feira,  01 de junho , a reabertura  das imobiliárias e escritórios 
imobiliários.

Esse é o resultado das reivindicações das entidades do mercado imobiliário , SINDIMÓVEIS-Goiás, 
SECOVI-Goiás, CRECI-Goiás e FECOMERCIO.

O presidente do SINDIMÓVEIS-Goiás , Geraldo Dias, disse que essa foi uma grande vitória para a 
categoria  e para o mercado imobiliário.

Ele ressalta, ainda que visando reduzir a proliferação da PANDEMIA DE COVID-19, é de suma 
importância as empresas e profissionais corretores de imóveis a seguirem as medidas preventivas de 
acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde, OMS e Ministério da Saúde.

Confira todas as recomendações nos sites da entidades, SINDIMÓVEIS-Goiás, SECOVI-Goiás, 
CRECI-Goiás.

Curso de TTI
Torne-se  um corretor de imóveis, profissão promissora!

Ser corretor de imóveis é participar de um ramo 
consolidado, maduro e cheio de oportunidades de crescimento.

A responsabilidade de ser um corretor de imóveis é muito 
grande, pois o cliente coloca toda confiança nele para a escolha 
de sonho, que é obter um imóvel.

É de suma importância a presença de um profissional 
corretor de imóveis na hora de concluir uma transação 
imobiliária.

O curso de formação profissional de “ Técnico em 
Transações Imobiliárias” é indispensável àqueles que 
pretendem ingressar na carreira de corretor de imóveis.

O SINDIMÓVEIS-GO através da sua instituição de ensino, 
CEPSINDIMOVEIS, qualifica novos profissionais para o 
mercado competitivo .

O que faz o profissional corretor de imóveis?
Área de marketing;Treinamento de Vendas; Administração de 
locação de bens imóveis e condomínios;Lançamentos;Vendas 
de  imóve i s  de  t e r ce i r os ;  Lo teamen tos  de  á reas 
rurais;Incorporações Imobiliárias; Avaliação de imóveis.

Informações e inscrições: (62) 3942-6530 e (62)99261-7492

Canal de 
comunicação com o 

presidente 

Com o objetivo de estabelecer um 
canal de comunicação direto entre os 
corretores de imóveis e o  presidente 
do Sindicato dos Corretores de 
Imóveis, Geraldo Dias Filho, está 
inserido  em nosso site o Fale com o 
Presidente ,  a t ravés do e-mai l 
,sindimoveisgoias@gmail.com ou 
através do fone: (62) 99261-7492

 O presidente estará à disposição 
para tirar dúvidas esclarecer quaisquer 
outros questionamentos ligados a 
entidade e a categoria.

De acordo com o presidente esse 
é um compromisso da diretoria do 
SINDIMÓVEIS-GO em  atender as 
reivindicações e sugestões  da classe. 
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EUA solicitam Guarda Nacional para 
conter manifestantes em Minneapolis
Toda a Guarda Nacional 

de Minnesota foi ativada 
pela primeira vez desde 

a Segunda Guerra Mundial, 
após quatro noites de protes-
tos por vezes violentos que se 
disseminaram em outras ci-
dades americanas, depois da 
morte de um homem negro 
por um policial branco de 
Minneapolis, que se ajoe-
lhou sobre seu pescoço.

O governador de Minne-
sota, Tim Walz, disse que o 
destacamento era necessário 
porque participantes dos atos 
estavam usando os protestos 
pela morte de George Floyd 
para espalhar o caos e que ele 
esperava que as manifestações 
da noite de sábado fossem as 
mais agressivas até agora.

De Minneapolis a Nova York, 
Atlanta e Washington, manifes-
tantes entraram em conflito com 
a polícia na noite de sexta-feira 
(29), em uma onda crescente 
de raiva em relação ao trata-
mento de minorias pela polícia.

“Estamos sendo ataca-
dos”, disse Walz, em uma 
entrevista coletiva. “A ordem 

precisa ser restaurada. Va-
mos usar toda a nossa força 
da bondade e da Justiça para 

garantir que isso acabe”.
Ele disse que acreditava 

que um grupo “rigidamente 

controlado” de agitadores de 
fora, alguns supremacistas 
brancos e cartéis de drogas 

eram culpados pela violência 
em Minneapolis, mas não en-
trou em detalhes ao ser ques-

tionado por repórteres. Ele 
afirmou que até 80% dos pre-
sos eram de fora do Estado.

O general da Guarda Na-
cional de Minnesota, Jon 
Jensen, disse que todos os 
guardas do Estado foram 
ativados e que 2,5 mil deles 
seriam mobilizados até o 
meio-dia. “Significa que co-
locamos tudo que temos”.

As manifestações entraram 
em sua quarta noite, apesar 
de promotores terem anun-
ciado, na sexta-feira, que o 
policial filmado ajoelhando-se 
no pescoço de Floyd, Derek 
Chauvin, foi preso sob acusa-
ções de assassinato em tercei-
ro grau e homicídio culposo.

Outros três policiais foram 
demitidos e estão sendo in-
vestigados por conexão com 
o incidente de segunda-feira, 
que reacendeu a raiva que 
ativistas de direitos civis di-
zem que há muito tempo fer-
ve em Minneapolis e cidades 
ao redor do país, por causa 
do preconceito racional do 
sistema judiciário criminal 
dos EUA. (Agência Brasil)

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
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 
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 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
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 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
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 
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
ro R$37.900,00 F:3213-
4848

Veículos
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-------------------------------
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 acaba-
mento. Confirmar disponi-
banheiro e garagem 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-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
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-
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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 
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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Leo Franco

Adriane Galisteu distribui 
“marmitas do amor” 
no centro de São Paulo

Na tarde de hoje, Adria-
ne Galisteu se juntou a ami-
gos para distribuir marmi-
tas aos moradores de rua 
do centro de São Paulo.

Nos arredores do bairro 
de Santa Cecília, o grupo en-
tregou mais de 100 pacotes 
que incluíam refeições, gar-
rafas de água e frutas.

A apresentadora falou 
sobre a entrega nos stories 
do Instagram: “Nós já en-
tregamos quase 100 mar-
mitas hoje e ainda esta-
mos abastecidos. Estamos 
entregando elas no centro 
da cidade. O dia está ma-
ravilhoso e fica ainda mais 

bonito quando a gente entre-
ga as nossas marmitas.”.

A entrega das “marmitas 
do amor” é realizada há se-
manas pelo projeto Rango 
Solidário - na semana passa-
da, Galisteu se juntou a eles.

Durante a madrugada fria, 
Felipe Titto também saiu de 
casa para distribuir cober-
tores e pares de meias para 
pessoas em situação de rua.

“Não gosto muito de di-
vulgar, mas sempre faço essas 
ações. Em São Paulo está fa-
zendo muito frio e pelo menos 
nesta noite, algumas pessoas 
não vão passar frio”, comentou 
o ator e apresentador.

Foguete da SpaceX 
chega à Estação 
Espacial Internacional

O foguete da SpaceX 
chegou à Estação 
Espacial Internacio-

nal neste domingo (31/5), às 
11h16 (horário de Brasília). 
Depois do lançamento nes-
te sábado (30) a partir do 
Centro Espacial Kennedy, na 
Florida, os astronautas Bob 
Behnken e Doug Hurley fize-
ram uma viagem de 19 ho-

ras a bordo da cápsula Crew 
Dragon até atingir o destino.

A cápsula atracou cer-
ca de 15 minutos antes do 
previsto, sem ocorrência 
de problemas. Porém, a 
missão será apenas consi-
derada um sucesso quando 
os astronautas retornarem 
em segurança para a Terra. 
A expectativa é de que eles 

fiquem na estação por pelo 
menos um mês, e no máxi-
mo por quatro meses.

A viagem foi histórica: 
pela primeira vez desde 2011 
a Nasa realiza uma missão 
espacial tripulada saindo dos 
Estados Unidos. É também a 
primeira vez que uma empre-
sa privada lança astronautas 
em órbita - até então, apenas 

as espaçonaves governamen-
tais chegavam a tais alturas.

Na manhã deste domingo, 
os astronautas Behnken e Hur-
ley disseram em uma trans-
missão ao vivo que a viagem 
foi tranquila e que eles dormi-
ram boas horas de sono. Nesta 
manhã, eles foram acordados 
com a música “Planet Cara-
van”, do Black Sabbath.

Reprodução


