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Anápolis pode criar complexo 
penitenciário industrial
A prefeitura de Anápolis anunciou que trabalha em um projeto com foco na capacitação de reeducandos por meio 
de parcerias com o Governo do Estado, Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e a iniciativa privada. p2

GoiásFomento 
lança linha 

de crédito para 
geração de 
energia p2

Entidades 
querem pror-
rogar auxílio p2

Ciclistas 
morrem
 atropelados p2

Papa lamenta as ‘muitas vítimas’
do coronavírus na América Latina
O papa Francisco lamentou que a epidemia de coronavírus 
continue a causar “muitas vítimas” na América Latina. p4
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Entidades se unem para 
prorrogar auxílio de R$ 600
Numa mobilização na-

cional, 162 organiza-
ções e movimentos 

lançam neste domingo, 7, 
documento que aponta 20 
obstáculos encontrados na 
implementação do auxílio 
emergencial de R$ 600 que 
precisam ser atacados com 
urgência para a prorrogação 
do benefício e a elaboração de 
uma base para tirar do papel 
a criação de um programa de 
renda básica para os brasileiros 
mais vulneráveis.

No documento, as organi-
zações cobram uma resposta 
imediata dos órgãos do go-
verno federal responsáveis 
pela efetivação do auxílio e 
alertam os parlamentares que 
estão discutindo projetos de 
lei que prorrogam a política 
ou propõem um novo bene-
fício para ampliar a rede de 
proteção social depois da pan-
demia para a necessidade de 
corrigir os problemas

O movimento “A Renda Bá-
sica que Queremos!” vem no 
rastro das seguidas descober-
tas, nas últimas semanas, do 
recebimento indevido do au-
xílio por centenas de milhares 
de militares, sócios de empre-
sas e cidadãos de alta renda, 
enquanto cerca de 10 milhões 
de pessoas aguardam a análi-
se, algumas há mais de 50 dias.

Outras 42,7 milhões de 
pessoas foram consideradas 
inelegíveis pelo cruzamento de 
dados do governo, segundo o 
Ministério da Cidadania, mas 
são muitos os casos de reque-
rentes que discordam da justi-

ficativa para a recusa dada na 
resposta. Entre os obstáculos 
apontados estão também a fal-
ta de articulação com Estados 
e municípios, a ausência de 
um canal de contestação para 
quem teve o auxílio negado, a 
não atualização do Cadastro 
Único de programas sociais e 
restrições a grupos específicos

Mais de 12 milhões de famí-
lias fizeram a última atualização 
no CadÚnico há mais de um 
ano, e um milhão delas, há mais 
de dois anos, segundo relatório 
do Tribunal de Contas da União 
(TCU). A exigência de telefone, 
conexão à internet, e-mail e uso 
de aplicativos para o auxílio e 
a falta de um canal de atendi-
mento à população que precisa 
do benefício também foram 
apresentados como entraves. 
Outro problema é a existência 
de um limite ao número de 

tentativas de solicitação, que 
não foi previsto na lei

“Tenho ouvido muito 
das pessoas que estão em 
desespero esperando uma 
resposta como o CPF delas 
é negado, e do dono da Ha-
van é aprovado. Tem algum 
problema nesse processo de 
cruzamento. Concorda comi-
go?” diz a assistente social e 
diretora de relações institu-
cionais da Rede Brasileira de 
Renda Básica, Paola Carvalho, 
que no dia a dia lida com rela-
tos dramáticos de quem pre-
cisa e não consegue o auxílio.

Vazamentos
O empresário Luciano 

Hang, dono da rede varejista 
Havan, foi cadastrado e apro-
vado para recebimento do 
auxílio emergencial de R$ 600. 
O caso veio à tona após dados 

do empresário terem sido va-
zados por supostos hackers. 
Embora o cadastro de Hang ter 
sido aprovado, ele afirmou em 
post em rede social que não 
recebeu o benefício. O TCU 
sugeriu em relatório técnico a 
criação de um mecanismo de 
prestação de contas anual por 
beneficiários de programas 
sociais, a exemplo da declara-
ção de Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF), em que 
os contribuintes fazem o ajuste 
anual de tributos devidos ou a 
serem restituídos.

Na visão dos técnicos, o 
instrumento pode funcionar 
como uma malha fina de be-
neficiários que eventualmente 
descumprirem os requisitos. 
A medida ajudaria a cobrar 
pagamentos indevidos. Para 
Paola, as falhas revelam não 
só incompetência do governo, 

mas também uma tentativa de 
inviabilizar uma política nacio-
nal de renda que o Brasil tem 
condições de fazer. “Temos 
uma tarefa agora de pegar to-
das essas pessoas que cadas-
traram no aplicativo e incluí-las 
num grande cadastro”, propõe

Para o presidente da Rede 
Brasileira de Renda Básica, Le-
andro Ferreira, o auxílio emer-
gencial é um ensaio para um 
programa de renda mínima 
permanente. “Um dos ganhos 
do auxílio foi mostrar que as 
políticas de transferência de 
renda devem estar na ordem 
do dia da proteção social no 
momento”, diz Ferreira. Se-
gundo ele, é preciso aumentar 
a porta de entrada do Bolsa Fa-
mília (um programa de renda 
mínima) para o País caminhar 
na direção de um programa de 
renda básica no País.

Reprodução

Prefeitura 
de Anápolis 
estuda criar 
complexo 
penitenciário 
industrial

 A prefeitura de Anápolis 
anunciou que trabalha em 
um projeto com foco na ca-
pacitação de reeducandos 
por meio de parcerias com 
o Governo do Estado – via 
Programa Goiás de Resul-
tados –, Federação das In-
dústrias do Estado de Goiás 
(Fieg) e a iniciativa privada. 
Posteriormente, conforme 
está previsto, um complexo 
penitenciário industrial de-
verá ser criado.

“Trata-se de uma ação 
concreta que busca aque-
cer a economia de forma 
conjugada entre segurança 
pública e setor empresa-
rial”, explica Raulison Re-
sende, diretor de Inovação 
e Tecnologia da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico. 

Segundo ele, o objetivo 
é aumentar a competitivi-
dade dos empresários e, 
paralelamente, “dar aos 
presos de Anápolis con-
dições de aprender uma 
profissão e ainda ter uma 
renda própria”. Inicialmen-
te, devem ser criados entre 
30 e 40 postos de trabalho 
dentro do Centro de Inser-
ção Social Monsenhor Luiz 
Ilc, aproveitando área dispo-
nível de aproximadamente 
360m².  “Teremos todo 
um trâmite jurídico, com 
chamamento de empresas 
interessadas em participar 
dessa parceria, estruturan-
do suas linhas de produção 
no local”, detalha Raulison 
Resende. A etapa seguinte 
vai contemplar o Presídio 
Estadual de Anápolis.

Com o projeto, a ideia 
é estabelecer uma espécie 
de complexo penitenciá-
rio industrial em Anápolis. 
Raulison Resende explica 
que o preso deve trabalhar 
8 horas estudar outras qua-
tro. “Durante o dia haverá 
oportunidade de trabalho 
e, à noite, de conhecimen-
to. Nossa proposta é de 
que as indústrias interes-
sadas se instalem nesse 
complexo, onde também 
teremos salas de aulas em 
parceria com entidades 
como a Rede Itego e o Ser-
viço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai)”.

Dois ciclistas morrem atropela-
dos no acostamento na BR-060

Motociclista morre e passageira fica ferida 
em colisão com ônibus em Goiânia

Dois ciclistas morreram após 
serem atropelados por um carro 
de passeio no acostamento da 
BR-060, perto da ponte do Rio 
dos Bois, na região de Palmeiras 
de Goiás. O acidente aconteceu 
na manhã deste domingo.

De acordo com testemu-
nhas, um casal de ciclistas esta-
va no acostamento da rodovia 
para fazer a troca do pneu de 
uma das bicicletas. Foi nesse 
momento que um carro atro-
pelou os dois. O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e constatou 

o óbito dos dois ciclistas. 
Testemunhas informaram 

que o carro de passeio capo-
tou após a batida. Segundo os 
bombeiros, os cinco ocupantes 
ficaram presos no veículo. “Os 
militares da guarnição utili-
zaram um equipamento de-
sencarcerador para libertar os 
passageiros do carro. Após os 
primeiros socorros as vítimas 
foram encaminhadas para uma 
unidade de saúde com o auxílio 
de equipes do Samu”, informou 
o Corpo de Bombeiros.

Uma pessoa morreu e 
outra ficou ferida em um 
acidente envolvendo uma 
moto e um ônibus inte-
restadual no Setor Santa 
Genoveva, em Goiânia 
neste domingo (7/6). De 
acordo com a Delegacia 
Especializada em Investi-
gação de Crimes de Trân-
sito de Goiânia (Dict), os 
dois veículos seguiam pela 
Avenida das Indústrias no 

mesmo sentido - bairro/cen-
tro - quando houve a colisão. 

A moto, que seguia pela 
faixa da esquerda, bateu na 
lateral do ônibus quando o 
veículo que fazia o transpor-
te interestadual de passa-
geiros fez uma conversão à 
esquerda. Tanto o condutor 
da moto, identificado como 
W.A.J.V.N., 25 anos, quanto 
a passageira, identificada 
como A.M.C., foram arremes-

sados e caíram na pista. 
O Corpo de Bombeiros 

foi acionado e constatou o 
óbito do condutor da moto 
ainda no local. A passagei-
ra foi socorrida e levada 
pra o Hospital de Urgên-
cias de Goiânia (Hugo). 

De acordo com a Dict, 
o motorista do ônibus 
permaneceu no local e foi 
submetido ao teste do ba-
fômetro, que deu negativo.
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Publicada lei do ProGoiás com nova 
política de incentivos fiscais no Estado
A lei 20.787, que institui o 

Programa de Desenvol-
vimento Regional (Pro-

Goiás), foi publicada pelo go-
verno de Goiás no Diário Oficial 
do Estado (5/6). A lei, segundo 
a gestão estadual, visa desburo-
cratizar a concessão de benefí-
cio fiscal para o setor industrial.

“Goiás tem muitos po-
tenciais. Essa lei foi feita em 
consenso com quem produz, 
após inúmeras reuniões e di-
álogos entre o setor produti-
vo, o governo e nossa equipe 
técnica. Nossa meta é atrair 
investimentos, otimizar o re-
torno para a sociedade e des-
burocratizar a política pública 
de incentivos fiscais”, ressal-
tou a secretária da Economia, 
Cristiane Schmidt, que esteve 
à frente da proposta. 

O próximo passo, explica 
superintendente de Política 
Tributária da Economia, Re-
nata Noleto, será o depósito 
da lei junto ao Conselho Na-

cional de Política Fazendária 
(Confaz). Além disso, antes da 
operacionalização, a lei passa-
rá por regulamentação e, na 
sequência, serão publicadas 
as instruções normativas des-
tinadas à utilização do bene-

fício e informação  dos inves-
timentos pelos contribuintes. 

Ela explica, ainda, que os 
procedimentos de adesão ao 
programa envolverá as secre-
tarias de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC) e da 

Economia. Entre outras atri-
buições, caberá à Secretaria da 
Economia o enquadramento 
do contribuinte no ProGoiás, a 
operacionalização do programa 
e a forma de apuração e fruição 
do crédito outorgado previsto. 

ProGoiás
O novo programa, com vali-

dade até 2032, é fruto do  diálo-
go e consenso entre o governo 
de Goiás e o setor produtivo, 
com reuniões desde o ano pas-
sado, para substituir o Fomen-

tar/Produzir.  Entre as mudan-
ças na política tributária está 
a redução do percentual para 
o Fundo de Proteção Social 
do Estado (Protege), cobrado 
mensalmente de quem possui 
benefício fiscal. Na lei antiga 
era de 15%, com o ProGoiás o 
percentual inicial será de 10%, 
reduzindo gradativamente até 
6% a partir do 25º mês de en-
quadramento no programa.

Diferente do Fomentar/
Produzir, o ProGoiás se baseia 
em  programa de crédito ou-
torgado, sem financiamento. 
Além disso, serão mantidas as 
outras modalidades de bene-
fícios fiscais: Crédito Especial 
de Investimento, Isenção, Re-
dução de Base de Cálculo e 
Crédito Outorgado. 

O pedido para enquadra-
mento no ProGoiás será por 
meio eletrônico, e os proce-
dimentos para monitorar os 
resultados serão baseados na 
Escrituração Fiscal Digital (EFD).

Reprodução

Reprodução
GoiásFomento lança linha de crédito para geração de energia

A GoiásFomento lançou 
uma nova modalidade de cré-
dito destinada para pessoas fí-
sicas. Trata-se do FCO Financia-
mento de Mini e Microgeração 
de Energia Elétrica, destinado 
à aquisição de sistemas de 
geração de energia por fontes 
renováveis, principalmente a 
solar fotovoltaica, a serem ins-
talados em residências.

Segundo a GoiásFomento, 
por meio dessa linha de crédi-
to, a Agência de Fomento vai 
financiar o sistema de geração 
de energia solar fotovoltai-

ca, todos os equipamentos e 
instalações, com limite de R$ 
100 mil por tomador. A taxa 
de juros é pós-fixada, de acor-
do com as normas do FCO. 
Atualmente está girando em 
torno de 0,7% ao mês. O be-
neficiário terá até oito anos 
para pagar, incluído o período 
de carência de até seis meses.

De acordo com o presiden-
te da instituição financeira, Ri-
vael Aguiar, esta nova linha de 
crédito com recursos do FCO 
é importante, porque atende 
o aspecto da sustentabilida-

de ambiental, ao financiar a 
instalação de sistemas de ge-
ração de energia limpa, que 
não polui, nas residências das 
pessoas. “Essa é uma das dire-
trizes do governador Ronaldo 
Caiado”, destacou.

A documentação necessá-
ria é a normalmente apresen-
tada por pessoas físicas em 
financiamentos da GoiásFo-
mento. Além dela, a institui-
ção financeira vai exigir cópias 
das contas de consumo de 
energia elétrica dos últimos 
12 meses, e o orçamento e 

projeto/estudo de viabilidade 
técnica e econômica da insta-
lação/equipamentos a serem 
financiados, apresentados 
pelo fornecedor que se pre-
tende contratar.

Visando evitar aglomera-
ções de pessoas em espaços 
públicos devido à pandemia 
da Covid-19, o atendimento 
da GoiásFomento está sendo 
realizado pelo telefone (62) 
3216-4900, no horário das 9 
às 17 horas, de segunda a sex-
ta-feira; ou pelo e-mail atendi-
mento@goiasfomento.com. 
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Papa lamenta as ‘muitas vítimas’ 
do coronavírus na América Latina
O papa Francisco la-

mentou neste do-
mingo (7/6) que a 

epidemia de coronavírus 
continue a causar “muitas 
vítimas” na América Latina e 
expressou sua proximidade 
aos povos da região, duran-
te a tradicional oração do 
Angelus no Vaticano. Depois 
de agradecer ao fato de que 
a epidemia parece ter sido 
superada na Itália, o pontífice 
acrescentou que “infelizmen-
te, em outros países, espe-
cialmente na América Lati-
na, o vírus continua fazendo 
muitas vítimas”. “Sexta-feira 
passada, num país, morreu 
um por minuto, terrível!” 
Sem citar o nome do Brasil, o 
papa destacou a gravidade da 
situação sanitária no País em 
referência à marca de 1.473 
mortes em um período de 24 
horas, alcançada pelo País na 
última quinta-feira (4).

Francisco expressou sua 
“proximidade a essas popula-
ções, os doentes e suas famí-
lias e todos os que cuidam de-

les”. O balanço da pandemia 
é de cerca de 400 mil mortos 
em todo o mundo, e nas últi-
mas semanas se acelerou na 
América Latina, especialmen-
te no Brasil, o terceiro país 
com o maior número de mor-
tes no planeta (35.930 mor-
tes), atrás dos Estados Unidos 
(109.791 mortes) e do Reino 
Unido (40.465 mortes).

Na Itália, a covid-19 fez 
33.846 mortes em quatro 
meses, mas a epidemia pare-
ce contida na península, que 
anunciou 72 mortes e 270 in-
fecções nas últimas 24 horas. 
A presença neste domingo de 
centenas de fiéis na Praça de 
São Pedro para o Angelus “é 
um sinal de que a fase aguda 
da epidemia passou na Itália”, 
disse o papa, que, no entan-
to, pediu cautela e não can-
tou “vitória antes do tempo”. 
A Santa Sé anunciou neste 
domingo que não havia mais 
casos de coronavírus no Vati-
cano, onde 12 pessoas foram 
infectadas e isoladas. (Com 
agências internacionais).

Benhur Arcayan/Malacañang



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

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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

Veículos
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FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
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 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 
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 ta1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
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-
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. 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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Novo álbum de Lady Gaga 
faz cantora conquistar 
façanha histórica nos EUA

Além do excelente de-
sempenho no mercado 
britânico, o último álbum 
de Lady Gaga, Chromatica, 
teve uma estreia estelar, 
dando para a estrela pop 
o seu sexto álbum número 
1 na Billboard 200. O Chro-
matica teve uma semana 
de abertura maior do que 
qualquer outro álbum de 
2020 por uma mulher, ga-
nhando 274.000 unidades 
de álbuns equivalentes na 
semana que terminou em 4 
de junho, de acordo com a 
Nielsen Music / MRC Data. 
Aproximadamente 205.000 
das vendas vieram de ál-
buns, 65.000 de unidades 
SEA (streaming equivalent 
album) e pouco mais de 
4.000 de unidades TEA (tra-
ck equivalent album).

O álbum foi lançado em 
29 de maio e incluiu os prin-
cipais singles “Stupid Love”, 
que quando estreou alcan-
çou o 5º lugar na Billboard 
Hot 100 – e “Rain on Me”, 
com Ariana Grande, que 
estreou no primeiro lugar. 
Chromatica seria inicialmen-
te lançado em 10 de abril, 
mas foi adiado devido à pan-
demia do novo coronavírus.

Os álbuns número 1 
anteriores de Gaga in-
cluem a trilha sonora de 
A Star Is Born, Joanne, 
Cheek to Cheek, Artpop 
e Born This Way. As infor-
mações foram confirma-
das pelo site Complex.

Com o Chromatica, 
Gaga se tornou uma das 
oito mulheres da música 
mundial que tiveram pelo 
menos seis álbuns número 
1 na parada estaduniden-
se, juntando-se à Beyon-
cé, Mariah Carey, Britney 
Spears e Taylor Swift, to-
das com seis cada. Barbara 
Streisand ainda se consa-
gra como a campeã da lis-
ta, com 11 álbuns número 
1; Madonna tem nove e 
Janet Jackson, sete.

A única outra mulher 
a ter um álbum núme-
ro 1 em 2020 foi Selena 
Gomez por seu terceiro 
álbum de estúdio, Rare, 
que inicialmente lidera-
va as paradas em 25 de 
janeiro. Completando o 
top 10, estavam My Turn 
de Lil Baby, que terminou 
em terceiro lugar, Wunna 
de Gunna em 4 e High 
Life of Future em 5.

Grupo Ateliê do Gesto 
oferece aulas de dança 
on-line e gratuitas
OS bailarinos Daniel 

Calvet e João 
Paulo Gross es-

tão oferecendo seis aulas gra-
tuitas, via plataforma Zoom, 
para que as pessoas possam 
se movimentar, sentir e fluir os 
corpos através da dança, sem 
sair de casa. Uma delas será no 
dia 10 de junho, das 16 às 18 
horas. A aula não possui pré-
-requisitos relacionados a téc-
nicas de dança. São voltadas 
para a comunidade, em geral, 
e também para idosos. Os inte-
ressados devem enviar e-mail 
para ateliedogesto@gmail.
com. As ações também podem 
ser acompanhadas através do 
canal do Ateliê do Gesto no 
Instagram: @ateliedogesto.

A dupla, que acumula qua-
tro espetáculos, 63 cidades e 
oito países percorridos, segue 
trabalhando intensamente 
em 2020. Nem mesmo o iso-
lamento social a impediu de 
seguir priorizando o princípio 
que move o Ateliê do Gesto: 
criar diálogo do fazer artístico 
junto ao público. Financiado 
pelo Fundo de Arte e Cultura 
do Estado de Goiás, “Fundação 
- Manutenção Ateliê do Gesto” 
é um projeto de manutenção 
das atividades artísticas, que 
permite que o grupo continue 
desenvolvendo seu trabalho 
de elaboração, criação, produ-
ção de espetáculos, oficinas e 
workshops de dança e técnicas 
aliadas ao trabalho corporal.

No total, serão ofereci-
dos seis aulões: três voltados 
para qualquer pessoa, sem 
requisito técnico, e três en-
dereçadas a idosos. No dia 5 
de agosto haverá uma para a 
comunidade em geral e no dia 
26 de agosto, para idosos. As 
aulas não têm continuidade 

e não se tratam, também, de 
cursos. Uma excelente opor-
tunidade para quem está em 
isolamento com necessidade 
de um momento lúdico para 
despertar o corpo. “A propos-
ta é que a cada aulão tenha-
mos um público mais diverso, 
para que muitos possam co-
nhecer e despertar o interes-
se pela dança. Assim além de 
enriquecer o nosso trabalho 
enquanto grupo e aprofundar 
nosso olhar para o corpo es-
taremos valorizando e poten-
cializando plateias e públicos 
para a dança de um modo ge-
ral”, compartilha Gross.

 
Das salas para as telas
Inicialmente, a proposta 

era que as atividades fossem 
presenciais em um ambiente 
de sala de ensaio ou espaço 
de criação oferecido para as 
pessoas de  Goiânia e regiões 
próximas. Devido ao isola-
mento social, a dupla decidiu 
pela realização da atividade 
em formato online, o que fez 
atingir novos públicos. “Es-

tamos conseguindo alcançar 
pessoas de outras cidades e 
até de outros países que tem 
interesse no nosso trabalho”, 
comenta João Paulo.

Em maio, Ateliê do Gesto 
ofereceu o primeiro aulão on-
line, como uma experiência, 
e surpreendeu a expectativa 
dos bailarinos. “Foi um espa-
ço novo e inusitado. Tivemos 
muita procura e foi uma ex-
periência muito interessante. 
As pessoas estavam atentas e 
disponíveis. Inicialmente esta-
va receoso de não funcionar, 
ou não criar o ritmo e mergu-
lho necessário no trabalho, 
mas quando percebi passamos 
quase duas horas movendo”, 
compartilha o bailarino.

Para Gross, a continuidade 
dessas atividades, em tempos 
de distanciamento social, é 
necessária para a sobrevivên-
cia de nosso corpo, como um 
complexo de sistemas que 
precisam estar em harmonia 
e equilíbrio para manter seu 
estado saudável. “Temos a 
necessidade de interagir, de 

trocar, de compartilhar. Mes-
mo através de uma tela do ce-
lular, tablet ou do computador 
conseguimos sentir a conexão 
das pessoas. Acredito nesses 
encontros como uma forma, 
um manifesto político de que, 
se não podemos ir pra fora, 
é preciso ir pra dentro e ex-
plorar essa geografia íntima”, 
convida Gross as pessoas a 
participarem das aulas.

 
As aulas
As aulas para a comuni-

dade geral têm como tema o 
corpo e suas possibilidades, 
proporcionando o despertar 
da consciência através do tra-
balho de conscientização do 
movimento. Também procura 
integrar e priorizar a auto es-
cuta, ferramentas para traba-
lhar a improvisação e explorar 
qualidades de movimento. 
Nas aulas para os idosos, os 
bailarinos trabalham com foco 
na importância de se auto co-
nhecer, proporcionando bem-
-estar, e na aproximação com 
o aprendizado motor.
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