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PIB de Goiás tem estimativa 
de crescimento de 3,4% 
O Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás apresentou estimativa de crescimento de 3,4% para o primeiro trimestre de 2020. Para 
esse mesmo período, a projeção para o Brasil é de -0,3%. Os dados fazem parte de Informe Técnico do Instituto Mauro Borges . p2
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Nova decisão judicial permite
reabertura do comércio em Goiânia
Uma nova decisão judicial, publicada na noite de ontem, 
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PIB de Goiás tem estimativa de 
crescimento de 3,4% no 1º trimestre
O Produto Interno 

Bruto (PIB) de Goiás 
apresentou estima-

tiva de crescimento de 3,4% 
para o primeiro trimestre de 
2020. Para esse mesmo perí-
odo, a projeção para o Brasil 
é de -0,3%. Os dados fazem 
parte de Informe Técnico do 
Instituto Mauro Borges de 
Estatísticas e Estudos Socio-
econômicos (IMB) divulgado 
na última sexta-feira (19/6). 
Segundo o governo estadual, 
na análise do comportamen-
to dos grandes setores do 
PIB de Goiás, destaque para 
o da agropecuária, que apre-
sentou estimativa de cresci-
mento de 18% no primeiro 
trimestre de 2020. Em 2019 
esse mesmo setor registrou 
crescimento de apenas 2,4%. 

O setor da indústria so-
freu recuo e marcou -0,2% 
no primeiro trimestre de 
2020. No Brasil também 
houve recuo de -0,1%. Em 
2019 teve crescimento de 
1,5% em Goiás nesse perío-
do, enquanto o Brasil regis-
trou naquele ano -1%. 

Já o setor de serviços 
também apresentou recuo 
no primeiro trimestre de 
2020 com registro de 0,2% 
e o Brasil com -0,5%. No 
primeiro trimestre de 2019 
esse setor teve crescimen-
to de 2,1%, enquanto no 
Brasil foi de 1,2%.

 
Agropecuária
Com 27,1 milhões de to-

neladas de grãos, área culti-
vada superior a seis milhões 
de hectares e produtividade 
de 4.511 quilos por hectare 

na safra 2019/2020, Goiás 
passou a ser o terceiro maior 
produtor de grãos do Brasil.

A agropecuária, a indús-
tria e o comércio, três áre-
as que são destaques nessa 
análise do IMB, apresenta-
ram números distintos, com 
ênfase para o forte cresci-
mento, nesse primeiro tri-
mestre de 2010, do setor da 
agropecuária (18%). 

Os setores de indústria 
e serviços só não apresen-
taram crescimento consis-
tente, quando comparados 
com os números de 2019, 
em razão dos efeitos da 
pandemia do novo coro-
navírus, que determinou o 
fechamento da maioria dos 
estabelecimentos comer-
ciais e industriais a partir 

de meados de março. 
 
Acumulados de 2019
Quando avaliados os 

percentuais acumulados 
dos grandes setores nos 
doze meses de 2019 o setor 
de agropecuária de Goiás 
teve saldo positivo de 4,1% 
e, no Brasil, registrou 1,3%. 
No setor de indústria, o 
acumulado no Estado foi 
de 2,8% naquele ano, e no 
Brasil de 0,5%, enquanto 
no setor serviços foi 2,2% 
em Goiás, e 1,3% no País. 

Segundo o Instituto Mau-
ro Borges, o resultado do pri-
meiro trimestre para o setor 
da agropecuária tem relação 
com a lavoura da soja que, 
devido à sazonalidade, tem 
relevância na composição do 

PIB. Também foi registrado 
forte aumento da produção 
da cana-de-açúcar. Vários 
outros produtos do setor 
agrícola apresentaram au-
mento da produção como o 
sorgo e o arroz. 

Em relação à indústria, 
que apresentou número ne-
gativo quando comparado 
os resultados do primeiro 
semestre de 2020 com os 
de 2019, o Instituto Mau-
ro Borges indica queda na 
indústria de transformação 
ancorada na fabricação de 
produtos alimentícios e na 
fabricação de coque, produ-
tos derivados de petróleo 
e de biocombustíveis, que 
são atividades com grande 
participação no total da in-
dústria de transformação. 

Ainda houve retração na 
construção civil, com recuo 
de 1,55% no trimestre ana-
lisado, o que impactou na 
indústria goiana. 

Em relação ao setor de 
serviços, que abarca 67% 
do valor agregado do PIB 
goiano, segundo o Instituto 
Mauro Borges, o resultado 
do primeiro trimestre de 
2020 foi 0,2%, enquanto 
que em 2019, no mesmo 
período, foi 2,1%. Segmen-
tos do comércio local apre-
sentaram quedas impor-
tantes, cabendo destacar o 
segmento de combustíveis e 
lubrificantes (-8,8%), hiper-
mercados, supermercados, 
produtos alimentícios, be-
bidas e fumo (-1,2%) e ma-
terial de construção (0,4%).

Jaelson Lucas

Trindade: 
decreto proíbe 
aglomerações 
nos dias em 
que aconte-
ceria Romaria

A prefeitura de Trinda-
de vai publicar nesta terça-
-feira (23/6) um decreto 
com medidas emergen-
ciais para evitar aglome-
rações nos dias que acon-
teceriam a Romaria do 
Divino Pai Eterno. A edição 
deste ano da festa religiosa 
foi cancelada por conta da 
pandemia do coronavírus. 

Segundo a prefeitura, 
foram criados protocolos 
de conduta que passam a 
vigorar de 26 de junho a 
6 de julho. O Parque Lara 
Guimarães e o Carreiró-
dromo ficarão fechados 
neste período. Barreiras 
sanitárias passarão a vigo-
rar nas entradas de Trin-
dade. A feira de domingo 
fica suspensa nos dias 28 
de junho e 5 de julho.

Também foi anunciado 
o fechamento dos bares, 
restaurantes, distribuido-
ras e pesque e pagues pelo 
período de 10 dias (26 de 
junho a 6 de julho). Estes 
estabelecimentos somen-
te poderão funcionar por 
meio de deliverys.

As medidas restritivas 
ainda impedem hospeda-
gem em hotéis e pousadas. 
Estão proibidos ambulan-
tes, alugueis de calçadas e 
montagens de quaisquer 
estruturas provisórias. A 
fiscalização será rigorosa.

“Contamos com a co-
laboração de todos nes-
te momento que exige 
solidariedade e ações 
preventivas para evitar a 
propagação do coronaví-
rus em nosso meio”, disse 
o prefeito Jânio Darrot.

Covid-19: 80% dos infectados 
já se recuperaram em Goiânia

Covid-19: Brasil chega a 1,1 milhão 
de casos e 51,2 mil mortes

Informe Epidemiológico, 
divulgado nesta segunda-fei-
ra (22/6) pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Goiânia 
(SMS), mostra que a capital 
soma 5.463 testes com diag-
nóstico positivo para o novo 
coronavírus. Nas últimas 24 
horas foram registrados 188 
casos. Segundo os dados, 
80% dos infectados (4.395) 
já se recuperaram totalmen-
te da infecção.

Segundo a SMS, 189 pa-
cientes seguem internatos, 

enquanto outros 762 in-
fectados permanecem em 
isolamento domiciliar. O nú-
mero de óbitos registrados 
na capital é de 117. Desde 
o início da pandemia, 480 
pacientes foram internados 
com a doença na capital. O 
número representa 9% dos 
casos registrados. Do total 
de pacientes que precisaram 
de assistência nas unidades 
de saúde, 247 foram transfe-
ridos para uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). 

O Brasil teve 654 no-
vas mortes por covid-19 
registradas nas últimas 
24h, de acordo com atu-
alização do Ministério da 
Saúde divulgada ontem. 
Com esse acréscimo às 
estatísticas, o país che-
gou a 51.217 óbitos em 
função da pandemia do 
novo coronavírus.

A atualização diária traz 
um aumento de 1,1% no 
número de óbitos em rela-
ção a ontem(21), quando o 

total estava em 50.617.
O balanço também 

teve 21.432 novos casos 
registrados, totalizando 
1.106.470. O acréscimo de 
pessoas infectadas marcou 
uma variação de 1,9% so-
bre o número de ontem, 
quando os dados do minis-
tério registravam 1,085 mi-
lhão de pessoas infectadas.

Do total, 483.550 pacientes 
estão em observação, 571.649 
foram recuperados e 3.912 
mortes estão em investigação.

Os estados com maior 
número de óbitos são São 
Paulo (12.634), Rio de Ja-
neiro (8.933), Ceará (5.604), 
Pará (4.605) e Pernambuco 
(4.252). Também apresen-
tam altos índices de vítimas 
da pandemia os estados do 
Amazonas (2.671), Mara-
nhão (1.760), Bahia (1.441), 
Espírito Santo (1.362), Ala-
goas (903) e Paraíba (784).

Os estados com mais 
casos confirmados da 
doença são São Paulo 
(221.973), Rio de Janeiro 
(97.572), Ceará (94.158), 
Pará (86.020) e Maranhão 
(70.689). (Agência Brasil)
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Em sessão, Senado debate 
adiamento das eleições municipais
O epidemiologista Da-

vid Uip afirmou nesta 
segunda-feira (22/6) 

que o adiamento das eleições 
em dois meses poderá salvar 
milhares de vidas. Uip partici-
pou da sessão de debates no 
Senado, dedicada a debater a 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) nº 18/2020, que 
trata do adiamento das elei-
ções municipais, previstas, ini-
cialmente, para 4 de outubro.

“Passados quatro meses, 
nada indica que estamos ultra-
passando o pico da epidemia. 
Na verdade estamos diante do 
recorde de mortes, principal-
mente registrado nas últimas 
semanas”, ressaltou o epide-
miologista. “Esse prazo de dois 
meses [de adiamento] evitará 
centenas, milhares de mortes. 
Essa epidemia é grave, atinge 
brutalmente 20% dos infecta-
dos”, disse Uip, completou.

O também epidemiolo-
gista Paulo Lotufo também 
participou da sessão. Na visão 
dele, considerada pelo próprio 

como “conservadora”, o ideal 
seria a realização do primeiro 
turno no final de novembro. 
Para Lotufo, manter as eleições 
na data original, 4 de outubro, 
seria “temerário”. “Eu conside-
ro a data de 4 de outubro te-
merária, eu não recomendaria 
fazer nessa data. Eu proporia 
que fosse ao final de novem-
bro, dia 29, com segundo turno 
no dia 13 de dezembro”. Ele diz 
acreditar que em outubro a pos-
sibilidade de aumento de casos 
e mortes ainda será grande.

A PEC 18/2020 prevê o dia 
6 de dezembro como nova 
data para o primeiro turno das 
eleições, mas o martelo ain-
da não está batido. O dia 15 
de novembro, data sugerida 
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) também surge como 
uma possibilidade viável. O 
relatório, marcado para ser 
votado no Senado amanhã 
(23), vai trazer a data final.

“O TSE propôs ao Congresso 
o adiamento dentro de uma 
janela que os médicos sugeri-

ram ser entre 15 de novembro 
e 20 de dezembro. Essa será 
uma escolha política do Con-
gresso”, disse o presidente do 
tribunal, Luís Roberto Barroso, 
que também esteve na sessão. 
A única certeza que parece exis-
tir no momento é a realização 
das eleições ainda neste ano. 
“O consenso que existe é pela 
não prorrogação de mandatos”, 
afirmou o magistrado.

 
Adiamento para 2021
Alguns senadores já se 

mostraram contrários à reali-
zação das eleições em 2020. 
O presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), 
Glaudemir Aroldi, também é 
voz dissonante. Para ele, as elei-
ções não podem ser realizadas 
este ano. Ele lembra que o Bra-
sil tem mais de 1,3 mil prefeitos 
acima de 60 anos, faixa etária 
considerada de risco.

Além disso, segundo ele, 
1.040 prefeitos nessa faixa etá-
ria podem concorrer à reelei-
ção e podem ser prejudicados, 

uma vez que ficariam mais 
vulneráveis ao sair na rua para 
fazer campanha, dentre outros 
compromissos políticos. “Como 
poderão esses gestores exercer 
o seu direito constitucional à 
reeleição, se eles estarão colo-
cando em risco a própria vida?”.

Barroso esclareceu que há 
um problema constitucional 
nessa prorrogação de man-
datos, uma vez que a periodi-
cidade dos mandatos é uma 
cláusula pétrea da Constituição, 
ou seja, não pode ser alterada. 
De acordo com o presidente 
do TSE, as eleições só aconte-
ceriam no ano que vem se a 
situação sanitária chegasse a tal 
ponto que inviabilizasse com-
pletamente o pleito este ano.

“O grande problema é de 
natureza democrática. Do 
ponto de vista constitucional, 
a prorrogação é inviável, in-
desejável, mesmo com [uma 
proposta de] emenda à Cons-
tituição. A única possibilidade 
de se prorrogarem mandatos 
é se chegarmos ao final de 

dezembro e as autoridades 
médicas nos digam ‘isto é 
dramático do ponto de vista 
de saúde pública’. E aí, diante 
da emergência, a gente deli-
bera com a emergência”.

 
Data flexível
Na avaliação do infectologis-

ta David Uip, o pico da pande-
mia no Brasil ainda não chegou, 
ainda que alguns estados já 
tenham apresentado reduções 
nas taxas de contágio. “Regio-
nalmente, os estados do Norte 
e Nordeste já avançaram [no 
combate ao vírus]. Em contra-
partida nos estados do Centro-
-Oeste e Sul está aumentando”, 
disse. “As suas capitais do Su-
deste, provavelmente, já atingi-
ram o pico. Mas, neste momen-
to, vivemos a interiorização, 
extremamente preocupante”.

Barroso sugeriu a possibi-
lidade de flexibilizar a data de 
realização do pleito em alguns 
municípios por algumas se-
manas, caso os estudos ainda 
mostrem risco pontual de con-

tágio na nova data firmada pelo 
Congresso. “Pode acontecer 
em algumas partes do Brasil 
que em 15 de novembro, por 
exemplo, ainda seja recomen-
dável o adiamento por algumas 
semanas”, ponderou.

O relator da PEC, senador 
Weverton Rocha (PDT-MA), 
só fechará seu relatório após 
as considerações da sessão de 
hoje. Ele acrescentou que as 
únicas mudanças que estarão na 
PEC dirão respeito à situação sa-
nitária emergencial, em virtude 
da covid-19. Weverton, inclusi-
ve, negou um pedido do presi-
dente do Senado e do Congres-
so, Davi Alcolumbre, de incluir 
um dispositivo para trocar per-
manentemente a data da posse 
do dia 1º para 2 de janeiro.

“Tudo que for assunto de 
direito eleitoral, lei eleitoral 
e reforma política vamos tra-
tar no momento oportuno. 
O relatório atual será única e 
exclusivamente para este mo-
mento que a nossa história 
está vivendo”. (Agência Brasil)

Reprodução

Nova decisão judicial permite 
reabertura do comércio em Goiânia

Uma nova decisão judi-
cial, publicada na noite desta 
segunda-feira (22/6), permi-
te a retomada de atividades 
econômicas em Goiânia, con-
forme prevê decreto publica-
do pela prefeitura da capital 
na última sexta-feira (19). O 
decreto autoriza a abertura 
de shoppings centers, gale-
rias, camelódromos, centros 
comerciais, setores varejista 
e atacadista e espaços onde 

atuam profissionais liberais.
A última decisão é do de-

sembargador Luiz Eduardo de 
Souza. Com o posicionamen-
to, o desembargador suspen-
de a decisão do juiz planto-
nista Claudiney Alves de Melo 
que impedia a abertura das 
atividades mencionadas no 
decreto da prefeitura.

A decisão favorável à fle-
xibilização acolhe pedido do 
Sindicato dos Condomínios e 

Imobiliárias de Goiás (Secovi 
Goiás). Ainda nesta segun-
da-feira, o sindicato teve o 
mesmo pedido de recurso 
negado por outro juiz.

O pedido de suspensão 
do decreto da prefeitura de 
Goiânia tinha sido feito pelo 
Ministério Público de Goiás 
(MP-GO). O órgão informou 
que vai recorrer da decisão 
do desembargador Luiz Edu-
ardo de Souza.
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Brasil teve um ‘salto’ nos novos 
casos da covid-19 em 24h, diz OMS
Diretor executivo da Or-

ganização Mundial de 
Saúde (OMS), Michael 

Ryan afirmou nesta segunda-
-feira, 22, que o Brasil teve um 
“salto” nos novos casos da 
doença nas últimas 24 horas 
já reportadas, o que segundo 
ele a entidade avalia, em tra-
balho conjunto com seu braço 
regional, a Organização Pan-
-Americana de Saúde (Opas).

Ryan afirmou que o pa-
drão recente geral no País 
tem sido e “estabilidade” na 
pandemia, mas notou que 
os números mais recentes 
devem ser analisados com 
cuidado. A autoridade lem-
brou que o Brasil superou 
1 milhão de novos casos da 
doença, além de registrar re-
centemente o recorde de ca-
sos diários, com 54 mil deles.

O próprio Ryan comentou, 
contudo, que isso pode refle-
tir questões de momentos do 
registro da doença e buro-
cráticas. Além disso, afirmou 
que o País tem ainda poucos 
testes proporcionalmente à 

população, com proporção 
alta de casos positivos. “Isso 
sugere que o total de casos 

da covid-19 é provavelmente 
subestimado” em território 
brasileiro, alertou.

Ryan também disse que 
tem havido crescimento nos 
casos da covid-19 em vários 

outros países da América La-
tina, citando como exemplos 
Chile e Argentina, entre outros. 

Sobre o quadro global, ele con-
siderou que o recorde recente 
de casos diários reportados à 
OMS tem a ver com o fato de 
que a pandemia acelera em 
países com grande população.

“O vírus está bem estabe-
lecido em nível global”, afir-
mou. Em parte esse avanço 
ocorre por haver mais testes, 
mas ao mesmo tempo conti-
nuam a aumentar as hospi-
talizações e as mortes, por-
tanto os testes são apenas 
parte da resposta, explicou. 
Além disso, o relaxamento 
de restrições recentes à po-
pulação aumentou os casos 
da covid-19 em várias na-
ções, disse Ryan, o que já era 
esperado pela entidade.

Ele lembrou que isso ocor-
reu recentemente em vários 
Estados americanos, por 
exemplo. De qualquer modo, 
a questão agora é reforçar as 
medidas para descobrir e iso-
lar os casos e evitar que novos 
focos da doença se dissemi-
nem mais e voltem a causar 
mais problemas, disse.

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

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 
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 48 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2467Goiás, Tocantins e DF, 23 de Junho de 2020



-------------------------------
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 
sendo uma suíte, sala, co-
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
-------------------------------
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

-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 23 de Junho de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Sesc anuncia que programação 
de festa junina terá 
transmissão ao vivo

Em meio às restrições 
causadas pela pandemia 
de covid-19, a tradicional 
festa junina do Sesc será 
diferente e o período 
não vai passar em bran-
co. Uma programação 
especial foi preparada 
para que as pessoas pos-
sam participar mesmo 
sem sair de casa. 

Nos dias 25 de 26 de 
junho, parte da equipe 
de recreação estará em 
uma transmissão ao vivo 
pelo canal do YouTube do 
Senac para uma festança 
diferente. Com o tema 
“Festa Junina - brinca-
deiras, danças, música e 
bate-papo para recordar 
e se divertir em casa”, a 
programação traz um tbt, 
ou seja, uma recordação 
dos “arraiás” passados, 

sugestões de danças e brin-
cadeiras para fazer com a 
família em casa, além de 
atrações musicais como Fer-
nanda Felipe, Márcio Antô-
nio Aguiar, Grupo Taquitá e 
também da Quadrilha Tradi-
ção e Ritmo. Na quinta-feira, 
o encontro será às 10h e, na 
sexta-feira, às 15h.

Serviço
Festa Junina - brincadei-

ras, danças, músicas e bate-
-papo para recordar e se 
divertir em casa; TBT Festas 
Juninas; Dia 25/06 - quinta-
-feira às 10h com partici-
pações de Fernanda Felipe, 
Márcio Antônio Aguiar e 
Quadrilha Tradição e Ritmo.

Arraiá do Sesc; Dia 26/06 
às 15h com participação do 
Grupo Taquitá; Transmissão 
no Canal do YouTube Senac.

Novo filme da Disney 
será ambientado 
no Brasil, diz site

Segundo o site especia-
lizado sobre filmes da 
Disney, DisInsider, a ani-

mação Encanto será ambien-
tada no Brasil.  Com direção de 
Byron Howard (de Zootopia) e 

Jared Bush, co-diretor de Zoo-
topia e roteirista de Moana, o 
filme deve mostrar a vida de 
uma garota e sua família no 
Brasil. Segundo descrição do 
site de IMDb, a família inteira 

tem poderes mágicos, menos 
a protagonista. 

A previsão de lançamento 
nos Estados Unidos é para o 
dia 24 de novembro de 2021 
e não há data anunciada para 

chegar aos cinemas do Brasil. 
Caso seja confirmado oficial-

mente, este será o primeiro fil-
me da Disney a ter o Brasil como 
cenário principal desde Você já 
foi à Bahia?, lançado em 1944.
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