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Senado aprova adiamento das 
eleições para 15 de novembro
O Senado aprovou, na sessão de ontem, o adiamento do primeiro turno das eleições municipais de 4 de outubro para o dia 15 de 
novembro. Assim, a data do segundo turno passa para o dia 29 de novembro. O adiamento se dá em virtude da pandemia. p3
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Indústria de alimentos contratou
8 mil pessoas durante pandemia
As contratações no primeiro quadrimestre cresceram 0,5% na 
indústria de alimentos em relação ao mesmo período de 2019. p2
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Indústria de alimentos contratou 
8 mil pessoas durante pandemia
As contratações no pri-

meiro quadrimestre 
cresceram 0,5% na in-

dústria de alimentos em relação 
ao mesmo período de 2019. De 
acordo com levantamento da 
Associação Brasileira da Indús-
tria de Alimentos (Abia), o setor 
foi responsável pela criação de 
oito mil empregos de janeiro 
a abril deste ano. Por ser ativi-
dade essencial, a indústria de 
alimentos continuou a produzir 
durante a quarentena provoca-
da pela pandemia da covid-19.

Para manter o funciona-
mento, as empresas implemen-
taram medidas de segurança e 
prevenção nas fábricas e o iso-
lamento social de profissionais 
do grupo de risco, resultando 
na criação de novas vagas.

“No início do ano, antes da 
pandemia, as perspectivas da 
indústria de alimentos e bebi-
das acompanhavam a dinâmica 
da economia brasileira, que era 
de alta de 2,2% do PIB, de acor-
do com o Banco Central. Com 
o impacto do novo coronavírus 
[covid-19] o cenário mudou. O 
setor teve que, de forma ime-
diata, implementar medidas de 
segurança e prevenção nas fá-
bricas. Não é possível, ainda, fa-
zer uma projeção confiável para 
o ano”, disse o presidente exe-
cutivo da Abia, João Dornellas.

As exportações de alimen-
tos industrializados, segundo a 
Abia, tiveram alta de 10% em 
relação a abril de 2019, e em 
volume, de 13%. O aumento 
das exportações para o mer-
cado asiático, em particular a 

China, foi o principal fator para 
o resultado. 

“A alta das exportações bra-
sileiras de alimentos industria-
lizados já era esperada, mes-
mo com a pandemia do novo 
coronavírus. O mercado asiáti-
co ainda sofre com a crise sa-
nitária de Peste Suína Africana 
e tem importado cada vez mais 
carne suína e carne de frango 
do Brasil. O Brasil é o segundo 
maior exportador de alimen-
tos industrializados do mundo 
em volume, e a indústria brasi-
leira de alimentos, por ser con-
siderada atividade essencial, 
não parou de produzir durante 
a pandemia, tendo honrado 
todos os seus compromissos 
com os países importadores”, 
disse Dornellas.

 
Vendas reais
Já as vendas reais, que são 

o total de vendas da indústria 
de alimentos e bebidas para 
os mercados interno e inter-
nacional, apresentaram queda 
de 4,5% em relação a abril de 
2019. A produção física [volu-
me produzido pela indústria 
para atender o mercado in-
terno e as exportações] teve 
o mesmo comportamento de 
queda de 4% em abril.

Para este ano, as perspecti-
vas para a produção física eram 
positivas, “estimuladas pelo 
comportamento do consumo 
no mercado interno e pelo au-
mento das exportações”, disse 
Dornellas. Mas, com a imple-
mentação da quarentena em 
todo o Brasil, hotéis, bares, 

restaurantes, lanchonetes e 
serviços de catering tiveram 
seus serviços interrompidos, 
enquanto padarias e outros 
serviços de alimentação foram 
parcialmente afetados. 

“Esse processo exigiu ajus-
tes na cadeia produtiva de 
alimentos, o que explica essa 
queda da produção física em 
abril. Vale ressaltar que no acu-
mulado do ano, a produção 
física da indústria de alimentos 
e bebidas está estável”, disse o 
executivo da Abia.

A pandemia impactou o 
canal de Food Service (FS), 
produtos alimentícios indus-
trializados para o mercado de 
alimentação preparada fora do 
lar, o que influenciou os resul-
tados em vendas e em volume 
de produção da indústria de 
alimentos e bebidas. O canal 
de FS é amplo, formado por 
restaurantes, bares, lanchone-

tes, padarias, setor hoteleiro, 
serviços de catering e vending 
machines, entre outros servi-
ços. Em abril, a queda média 
das vendas deste canal ficou 
em aproximadamente 75% 
ante o mesmo mês de 2019.

Esse comportamento de 
queda nas vendas e na produ-
ção de todo o setor não neces-
sariamente significa uma ten-
dência para o ano. O volume 
de vendas dos supermercados 
e hipermercados, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), apresentou 
alta de 5,8% em abril de 2020 
ante o mesmo período de 2019.

“Trata-se de um processo 
de ajuste na produção e no 
consumo de alimentos devido 
à pandemia de covid-19. Quan-
do o comércio estiver em plena 
atividade e todos os serviços 
voltarem a funcionar, deve ha-
ver uma recuperação. Todavia, 

ainda é cedo para definirmos 
um cenário com precisão devi-
do às incertezas associadas ao 
novo coronavírus”, explicou o 
presidente executivo da Abia.

 
Solidariedade
De acordo com a Abia, 

a indústria alimentícia do 
Brasil reforçou suas ações 
de responsabilidade social, 
apoiando a sociedade no en-
frentamento à covid-19. As 
indústrias de alimentos e be-
bidas doaram mais de 2.700 
toneladas de alimentos, além 
de recursos financeiros para 
compras de equipamentos 
hospitalares, investimento em 
pesquisas e aquisição de tes-
tes rápidos de novo coronaví-
rus, informou a Abia.

O setor também doou cer-
ca de 4 milhões de máscaras de 
proteção, além de produtos de 
limpeza e higiene. (Agência Brasil)

Tânia Rego

Brasil inaugura 
Centro de 
Operações 
Espaciais

Foi inagurado, nesta 
terça-feira (23), em Bra-
sília, o Centro de Opera-
ções Espaciais Principal 
(Cope), unidade que 
ficará responsável pelo 
monitoramento e con-
trole dos satélites bra-
sileiros, especialmente 
do Satélite Geoestacio-
nário de Defesa e Co-
municações Estratégicas 
(SGDC). O presidente 
Jair Bolsonaro e diversas 
autoridades participa-
ram da inauguração.

O SGDC entrou em 
órbita em 2017 e é o úni-
co satélite brasileiro com 
capacidade de fornecer 
conexão de internet ban-
da larga de alta velocida-
de em qualquer parte do 
território nacional. De uso 
misto, civil e militar, o sa-
télite também dá apoio às 
atividades das Forças Ar-
madas em projetos estra-
tégicos de defesa nacional.

“A partir de hoje, o 
Cope coordenará todas 
as atividades que façam 
uso de constelações de 
sistemas espaciais, ofere-
cendo serviços de cunho 
militar e civil, nas áreas 
de comunicações, obser-
vação, mapeamento de 
informações, posiciona-
mento e monitoramento 
espacial, com benefícios 
diretos e indiretos para 
usários da comunicação 
pública e da socidade 
brasileira”, afirmou o 
tenente-brigadeiro do ar 
Antonio Carlos Moretti 
Bermúdez, comandante 
da Aeronáutica.

O Cope já é considera-
do a instalação do setor 
público mais moderna do 
país e conta com sistemas 
de operação de última ge-
ração, capazes de manter 
seu funcionamento em 
qualquer situação crítica.

A estatal dá suporte 
nas políticas de conexão 
à internet por meio do sa-
télite. Segundo Ortunho, 
a unidade está prestes a 
obter a certificação TIER 
IV, que confere o mais alto 
grau de confiabilidade de 
operação para sistemas 
de datacenter, assegu-
rando a continuidade dos 
serviços em praticamente 
qualquer cenário.

Covid-19: Brasil chega a 52,6 mil 
mortes e 1,14 milhão de casos

Fiscais do Estado flagram 
desmatamento ilegal em Cavalcante

O Brasil teve 1.374 no-
vas mortes por covid-19 
registradas em 24 horas, 
de acordo com atualização 
do Ministério da Saúde di-
vulgada ontem. Com esses 
acréscimos às estatísticas, o 
país chegou a 52.645 óbitos 
em função da pandemia do 
novo coronavírus.

A atualização diária traz 
um aumento de 2,7% no nú-
mero de óbitos em relação a 
segunda-feira, quando o to-
tal estava em 51.217.

A taxa de letalidade 
(número de mortes pelo 

total de casos) ficou em 
4,5%. A mortalidade (fa-
lecimentos por 100.000 
habitantes) foi de 25,1. Já 
a incidência (casos confir-
mados por 100.000 habi-
tantes) ficou em 543,3.

O balanço também 
teve 39.436 novos casos 
registrados, totalizando 
1.145.906. O acréscimo de 
pessoas infectadas marcou 
uma variação de 3,5% so-
bre o número de ontem, 
quando os dados do minis-
tério registravam 1.106.470 
de pessoas infectadas.

Uma operação foi 
montada pelo governo de 
Goiás para conter o des-
matamento ilegal de áreas 
nativas de Cerrado no mu-
nicípio de Cavalcante, na 
região da Chapada dos Vea-
deiros. São 24 alvos de des-
matamento que estão sen-
do fiscalizados na região, 
num total de 2.500 hecta-
res, além de atividades de 
mineração sem licença. Os 
trabalhos de fiscais da área 
ambiental com apoio das 
forças policiais começaram 
na segunda-feira (22/6). 

Em uma das áreas, se-

gundo a gestão estadual, os 
fiscais da Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) chega-
ram enquanto um funcionário 
realizava a chamada “limpeza” 
da vegetação com um trator 
de esteira, na segunda-feira 
(22/06). Mais de 170 hectares 
já haviam sido desmatados no 
local, vizinho ao território Ka-
lunga. O maquinário pesado 
foi apreendido e a autoria da 
infração é do prefeito de Caval-
cante, Josemar Saraiva Freire. 
Está sendo apurado a que tí-
tulo a autoridade ocupa a área, 
já que naquela região a imensa 

maioria das terras é de proprie-
dade do Estado de Goiás. 

Segundo o superintenden-
te de Proteção Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável, 
Robson Disarz, que coordena 
as atividades, a operação foi de-
sencadeada por análise de aler-
tas e desmatamento oriundas 
de imagens processadas pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e também por 
denúncias, com suporte do ser-
viço de inteligência da Semad. 
“Constatamos pontos de des-
matamento recentes e recebe-
mos denúncias de que ações 
ilegais estariam acontecendo. 
Nossa pronta ação conteve da-
nos maiores”, afirma. “Estamos 
preparando as autuações para 
todos os ilícitos”, completa.
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Senado aprova adiamento das 
eleições para 15 de novembro
O Senado aprovou, na 

sessão de ontem, o 
adiamento do primeiro 

turno das eleições municipais 
de 4 de outubro para o dia 15 
de novembro. Assim, a data do 
segundo turno passa para o dia 
29 de novembro. O adiamento 
das eleições em seis semanas 
se dá em virtude do cenário 
epidemiológico do novo coro-
navírus (covid-19) no Brasil e a 
consequente necessidade de se 
evitar aglomerações.

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) sobre o 
tema foi votada em dois tur-
nos na sessão desta terça-feira 
e agora segue para Câmara dos 
Deputados. Por se tratar de 
uma PEC, são necessários três 
quintos de votos favoráveis em 
dois turnos. No Senado, são 49 
votos; na Câmara, 308 votos.

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) sobre o 
tema foi relatada pelo Sena-
dor Weverton Rocha (PDT-

-MA). O relatório também 
confere ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) a prerrogativa 
de definir os horários de fun-
cionamento das sessões elei-
torais, bem como eventuais 
medidas de distribuição dos 
eleitores nas sessões para mi-
nimizar os riscos de aglomera-
ção nos dias de votação.

Data flexível
O relator também atendeu 

a um pedido do presidente 
do TSE, Luís Roberto Barro-
so, e deixou uma espécie de 
“janela” que dá poderes ao 
tribunal para fazer nova alte-
ração na data das eleições, de 
forma pontual, em municípios 
nos quais ainda se verifiquem 
condições sanitárias arrisca-
das. Caso o adiamento, em 
virtude da pandemia da co-
vid-19, for necessário em todo 
um estado, a autorização de 
novo adiamento deverá ser 
feita pelo Congresso Nacional. 

Esses adiamentos só poderão 
ocorrer até 27 de dezembro.

Além disso, o TSE também 
poderá ampliar hipóteses de 
justificativa eleitoral nos casos 
em que a epidemia não desa-
celere e eleitores não se sin-
tam seguros a sair para votar. O 
próprio relator sinalizou positi-
vamente sobre a possibilidade 
do Congresso, caso seja neces-
sário, aprovar anistia para os 
que não forem votar.

Weverton passou a última 
semana conversando com 
médicos, epidemiologistas 
e membros do TSE, como o 
presidente da Corte, além de 
líderes da Câmara e do Sena-
do. O Senado promoveu duas 
sessões de debates sobre o 
tema. A primeira teve a parti-
cipação apenas dos senadores. 
Já a segunda também teve a 
participação de Barroso e de 
especialistas da área de saú-
de, bem como de advogados 
e do presidente da Confede-

ração Nacional de Municípios 
(CNM), Glaudemir Aroldi.

Após ouvir todas as opini-
ões por vários dias, Weverton 
finalizou seu relatório. Ele alte-
rou a proposta original da PEC 
18, que propunha a realização 
do primeiro turno no dia 6 de 
dezembro. “Essa ideia não saiu 
daqui do senado. Fomos pro-
vocados pela realidade que es-
tamos vivendo. Não se trata de 
uma questão política, se trata 
de uma questão sanitária”, dis-
se Weverton durante a sessão.

Alguns senadores apresen-
taram emendas para o relató-
rio. Dentre elas, a realização do 
primeiro turno em dois dias, 
em vez de um; e a instituição 
do voto facultativo no Brasil. O 
relator rejeitou as propostas. 
“Tomar essa providência nesse 
momento poderia representar 
sério desincentivo à participa-
ção dos eleitores”, argumen-
tou Weverton ao rejeitar a 
sugestão de voto facultativo”.

Adiamento 
por dois anos
Alguns senadores sugeri-

ram o adiamento das eleições 
por dois anos, com a conse-
quente prorrogação do man-
dato dos atuais prefeitos e 
vereadores, para estabelecer 
a coincidência de mandatos 
destes com governadores, de-
putados estaduais, federais, 
senadores e o presidente da 
República. “Há incertezas cien-
tíficas em relação a essa pan-
demia. E há certezas, como o 
isolamento social como sendo 
a melhor forma de prevenção. 
Isso me põe a afirmar que a 
realização de eleições este ano 
são uma temeridade”, disse o 
líder do Democratas, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG).

Durante a segunda sessão 
de debates, o presidente do 
TSE já havia expressado sua 
temeridade em relação a 
ideia de não se fazer eleição 
em 2020. Barroso esclareceu 

Schmidt defende privatização de estatais para equilibrar contas do Estado
A secretária da Economia 

de Goiás, Cristiane Schmidt, 
participou de uma live nesta 
terça-feira (23/6) para falar 
sobre as perspectivas eco-
nômicas para Goiás. O bate-
-papo virtual foi realizado 
pela Nexgen Capital. Duran-
te a transmissão, Schmidt 
defendeu a privatização de 
estatais para o equilíbrio das 
contas do Estado. 

Segundo a secretária, 
em 2019, o governo estadu-
al conseguiu fazer algumas 
reformas que contribuíram 
para que as contas públi-
cas não se agravassem. Ela 
citou as reformas da Previ-
dência, do Estatuto do Ser-
vidor e ajustes nas medidas 
de incentivos fiscais. “Esse 
ano é um ano de diminui-
ção da máquina pública”, 
alegou. “As privatizações 
parecem que estão voltan-
do a pauta. Essas agendas 
de reforma são relevantes. 
Se não fizermos reformas 
estruturais, o Brasil não vai 
andar. Goiás é um dos esta-
dos que está mais adiante 
nesta corrida de recursos 
privados para tentar vender 
o que tem aqui”, afirmou.

Cristiane Schmidt res-
saltou que tem pressa na 
privatização de empresas 
goianas. “Em 2021 deve 
acontecer a privatização da 
Celg GT”, citou. Ela pontuou 
que o Estado foca na priva-
tização de cinco empresas: 
Celg Geração e Transmissão 
(Celg GT), Indústria Química 

do Estado de Goiás (Ique-
go), Agência Goiana de Gás 
(GoiasGás), Goiás Telecomu-
nicações (GoiasTelecom) e 
Metrobus. Segundo Schmidt 
a venda das empresas seria 
“para tentar colocar dinhei-
ro no caixa para abater dí-
vidas”. “Precisamos vender 
ativos para abater a dívida e 
sobretudo dar eficiência no 
serviço público”, justificou.

A venda das estatais foi 
aprovada pela Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Goiás (Alego) em dezem-
bro de 2019. Na época, o 
governo tinha a expectativa 
de receber até R$ 1,5 bilhão 
e ainda economizar R$ 100 
milhões com as vendas.

Pandemia 
A secretária da Econo-

mia de Goiás avaliou que 
2020 é um ano atípico e que 
precisa de medidas atípicas 
para que a crise econômica 
seja superada. “Esse ano é 
um ano de gastos. Nenhum 
economista diz que não de-
vemos gastar. Agora, temos 
que verificar a consequên-
cia disso depois”, disse.

Cristiane Schmidt defen-
deu as medidas do governo 
federal que auxiliam parce-
la da população impactada 
financeiramente pela pan-
demia de covid-19. Porém, 
a secretária afirmou que é 
preciso cautela e sugeriu 
rever os valores pagos no 

auxílio emergencial. Segun-
do ela, o Bolsa Família, que 
paga em média R$ 200 por 
mês, é um programa bem 
sucedido e que o valor pago 
no auxílio emergencial, R$ 
600, está muito acima. Sch-
midt alegou ainda que o 
principal problema é querer 
tonar o auxílio como uma 
despesa fixa do governo. 

“O grande problema do 
Brasil é que as pessoas es-
tão querendo transformar 
gastos temporários em 
gastos permanentes. Se no 
Congresso for aprovado 
gastos permanentes, eu re-
ceio que o nosso risco Bra-
sil vai aumentar”, disse.

A ideia de tornar perma-

nente o auxílio emergencial 
de R$ 600 pago a brasilei-
ros sem renda formal foi le-
vantando e é discutido pela 
equipe econômica do gover-
no. A previsão é que o gasto 
para arcar com um programa 
neste nível seria em torno de 
R$ R$ 30 bilhões do Orça-
mento da União.

 
Incentivos fiscais
Segundo Cristiane Sch-

midt, Goiás fazia a conces-
são de benefícios fiscais 
sem controle. “O que ob-
servamos em Goiás é que 
incentivo fiscal é dado de 
qualquer maneira. Isso não 
pode. É preciso passar por 
uma análise de política pú-

blica”, afirmou. “Empresá-
rio gosta e o Estado precisa 
fazer uma análise custo be-
nefício”, acrescentou.

“Goiás era o segundo Esta-
do a dar mais incentivos ficais 
no Brasil com um caixa que 
está gritando por recursos”, 
alegou Cristiane Schmidt.

Em maio deste ano, a Ale-
go aprovou o projeto apre-
sentado pela Governadoria 
que implementa o ProGoiás, 
programa de benefícios fis-
cais que substitui o Fomen-
tar/Produzir. “Esse projeto 
veio ajudar o setor privado. 
Ele desburocratiza os pro-
cessos. A gente quer ajudar 
o contribuinte no melhor 
que podemos fazer”, disse.

que há um problema consti-
tucional nessa prorrogação 
de mandatos, uma vez que 
a periodicidade dos manda-
tos é uma cláusula pétrea 
da Constituição, ou seja, não 
pode ser alterada.

“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”, dis-
se Barroso, na ocasião.

O líder da oposição no 
Senado, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), seguiu o raciocínio 
do magistrado. Para ele, o Con-
gresso não pode “aproveitar a 
carona do vírus para dar mais 
dois anos de mandato” a pre-
feitos e vereadores. Weverton 
também não acolheu essa 
ideia. No entanto, defendeu 
que se o cenário epidemioló-
gico estiver caótico a ponto 
dos médicos não recomenda-
rem eleições em novembro ou 
dezembro, o Congresso terá 
respaldo para discutir a prorro-
gação de mandatos sem ferir a 
Constituição, algo que, na ava-
liação do relator, ainda não se 
verifica. (Agência Brasil)
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Nuvem de gafanhotos 
está próxima do Brasil
Uma nuvem de gafa-

nhotos está a cerca 
de 250 quilômetros 

da fronteira do Rio Grande 
do Sul com a Argentina. A 
preocupação das autorida-
des do setor agropecuário 
e de produtores rurais é o 
dano que os insetos possam 
causar às lavouras e pasta-
gens, se houver infestação.

A dieta do inseto varia, 
conforme a espécie, entre 
folhas, cereais, capins e ou-
tras gramíneas. Segundo 
informações repassadas à 
Secretaria da Agricultura, 
Pecuária e Desenvolvimen-
to Rural do Rio Grande do 
Sul, a nuvem é originária do 
Paraguai, das províncias de 
Formosa e Chaco, onde há 
culturasa de cana-de-açúcar, 
mandioca e milho. A espécie 
é a Schistocerca cancellata.

Em nota, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento informa que está 
acompanhando o fenômeno 
em tempo real e que “emitiu 

alerta para as superinten-
dências federais de Agricul-
tura e aos órgãos estaduais 
de Defesa Agropecuária para 
que sejam tomadas medidas 
cabíveis de monitoramento 
e orientação aos agricultores 
da região (...) para a ado-
ção eventual de medidas de 

controle da praga, caso esta 
nuvem chegue em território 
brasileiro.”

De acordo com a pasta, 
especialistas argentinos es-
timam que os insetos sigam 
em direção ao Uruguai. A 
ocorrência e deslocamento 
da nuvem de gafanhotos são 

influenciados pela tempera-
tura e circulação dos ventos.

O fenômeno é mais co-
mum com temperatura ele-
vada. Segundo o setor de 
Meteorologia da secretaria 
gaúcha, há expectativa de 
aproximação de uma frente 
fria pelo sul do estado, que 

deve intensificar os ventos 
de norte e noroeste, “poten-
cializando o deslocamento 
do massivo para a Fronteira 
Oeste, Missões e Médio e 
Alto Vale do Rio Uruguai”.

Conforme o Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet), ligado Mapa, hoje 

Reprodução

(24) no Rio Grande do Sul 
o tempo estará “nublado 
com pancadas de chuva e 
trovoadas isoladas no sul, 
centro e Campanha”, inclu-
sive com possibilidade de 
chuva forte com queda de 
granizo em algumas dessas 
áreas. Nas demais regiões 
do estado, a previsão é de 
tempo “parcialmente nu-
blado a nublado com pan-
cadas de chuva isolada.”

Nota do ministério des-
creve ainda que o gafanhoto 
está presente no Brasil des-
de o século 19 e que causou 
grandes perdas às lavouras 
de arroz na região Sul no 
período de 1930 a 1940. No 
entanto, desde então, tem 
permanecido na sua fase 
‘isolada’, que não causa da-
nos às lavouras.”

O ministério informa que 
especialistas estão avaliando 
“os fatores que levaram ao 
ressurgimento desta praga 
em sua fase mais agressiva” 
e que o fenômeno pode es-
tar relacionado a uma con-
junção de fatores climáticos.

A Secretaria de Agricul-
tura do Rio Grande do Sul 
orienta os produtores rurais 
gaúchos a informar a Ins-
petoria de Defesa Agrope-
cuária da sua localidade se 
identificar a presença de tais 
insetos em grande quantida-
de. (Agência Brasil)



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobra-
do 3/4 sendo uma suíte, 
sala dois ambientes, co-
zinha americana, toda 
no blindex, esquadrilhas 
de alumínio, porcelanato 
80x80, garagem e área de 
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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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Artista visual goiano 
é finalista de concurso 
demurais em São Paulo

O artista visual goia-
no Selon é um dos dez fi-
nalistas do concurso No-
vos Talentos em Murais 
SP, que vai selecionar 
cinco artistas que farão 
pinturas em fachadas de 
prédios e murais na ca-
pital paulista.

Selon, nome artístico 
de Santhiago Vieira, faz 
campanha nas redes so-
ciais para conseguir pas-
sar para a próxima fase 

do concurso através do voto 
popular. Quem quiser votar 
no goiano basta ir ao site da 
competição em www.mu-
raissp.com.br

O trabalho de Selon pode 
ser conferido em vários mu-
ros de Goiânia e de um mural 
localizado na Avenida Perime-
tral Norte e no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer. Ele também 
aplica seu trabalho em facha-
das de empresas e interiores 
de escritórios e casas.

Filme goiano 
‘Vermelha’ será lançado 
no YouTube dia 27

O l o n ga - m e t ra g e m 
Vermelha, de Getúlio 
Ribeiro, gravado em 

Goiânia e lançado em 2019, 
será disponibilizado no You-
Tube a partir do dia 27 de 
junho. O lançamento on-line 
será com a exibição ao vivo, 
às 20h, pelo canal da UEG TV. 
Em seguida,o diretor, Getú-
lio Ribeiro, além da equipe 
e atores, participam de uma 
conversa com o público.

A mediação é do jornalista 
João Paulo Tito, do blog de 
cinema Pipoca com Pequi. O 
filme fica disponível durante 
15 dias no canal da produto-
ra Dafuq Filmes. O intuito é 
muito simples: fazer com que 
o máximo de pessoas assista.

No ano passado, Verme-
lha foi considerado o grande 
premiado pelo júri da crítica 
da Mostra Aurora, a princi-
pal do Festival de Tiraden-

tes. Essa foi a primeira vez 
que uma produção goiana 
levou o título. Desde então, 
foi exibido em nove festivais 
e passou por estados como 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pará, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Bahia e 
Distrito Federal, além de três 
exibições em Goiás.

A estreia via canal da Uni-
versidade Estadual de Goiás 
(UEG) tem um significado im-

portante, porque os membros 
da Dafuq Filmes, Getúlio, Lar-
ry Machado e Tothi dos San-
tos, se conheceram durante a 
graduação na instituição. E foi 
nesse mesmo contexto que 
surgiu o coletivo. “Como foi o 
lugar onde começamos, exibir 
pela primeira vez na UEG TV 
é simbólico”, completa o di-
retor, que chega ao primeiro 
longa, depois de ter produzido 
seis curta-metragens.
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