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Câmara aumenta validade 
da CNH para 10 anos
A Câmara dos Deputados concluiu votação do projeto de lei que modifica o Código de Trânsito Brasileiro. Entre as alterações está 
o aumento da validade da CNH para dez anos e vinculação da suspensão do direito de dirigir por pontos à gravidade da infração. p3

Dívida Pública 
Federal cresce 
2,17% p3

Idosos em 
abrigo morrem 
de covid-19 p2

Fiscais desmontam garimpo ilegal de 
ouro no Rio São Félix, em Cavalcante
Forças policiais do Estado desmontaram um garimpo ilegal de ouro. 
Ao todo, quatro motores de extração foram apreendidos. p2
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Fiscais desmontam garimpo ilegal de 
ouro no Rio São Félix, em Cavalcante

Com o apoio das forças 
policiais do Estado, 
equipes da Secreta-

ria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável 
(Semad) desmontaram um 
garimpo ilegal de ouro no 
Rio São Félix, município de 
Cavalcante. A ação foi rea-
lizada na terça-feira (23/6). 
Ao todo, quatro motores de 
extração foram apreendidos 
e o grupo recebeu multas de 
R$ 100 mil. Além disso, um 
veículo carregado com lenha 

nativa foi flagrado fazendo 
transporte clandestino da 
carga, que não teve origem 
declarada e provavelmente é 
fruto de desmatamento.

A ação é um desdobra-
mento da megaoperação de-
flagrada na última segunda-
-feira (22/06) para combater 
crimes ambientais na região 
da Chapada dos Veadeiros, 
em especial no município 
de Cavalcante. São 24 alvos 
de desmatamento que estão 
sendo fiscalizados na região, 

num total de 2.500 hectares, 
além de atividades de mine-
ração sem licença.

Os locais onde foram 
feitas as autuações desta 
semana são de difícil aces-
so e comunicação. Por este 
motivo, a Semad aguarda-
rá a finalização dos traba-
lhos por parte das equipes 
para divulgar um balanço 
com as áreas verificadas, 
as multas aplicadas e as 
medidas que devem ser 
tomadas a partir da autua-

ção das partes envolvidas.
A secretária Andréa Vul-

canis está em Cavalcante 
acompanhando os traba-
lhos dos fiscais. Em entre-
vista à imprensa, a titular 
do meio ambiente explicou 
que a operação tem alta 
complexidade e o intuito é 
preservar uma das regiões 
mais ricas do mundo. “É 
uma ação complexa, que 
envolve uma série de agen-
tes, imagens por satélite, 
serviços de inteligência. 

Tudo isso é para preservar, 
em Cavalcante, o que talvez 
seja a região de cerrado mais 
preservada do mundo, de 
uma riqueza ímpar”, afirma.

A secretária disse que o 
Governo de Goiás seguirá no 
monitoramento da região de 
forma intermitente. “Esta-
mos fazendo um verdadeiro 
pente-fino na região, verifi-
cando ações ilegais, reven-
do a situação das licenças 
ambientais e seguiremos 
acompanhando”, disse.

Reprodução

Brasil registra 
1.185 óbitos 
por covid-19 
nas últimas 
24 horas

De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, em 24 
horas, o Brasil registrou 
1.185 novos óbitos por 
covid-19 e elevou o total 
de mortes para 53.830. A 
atualização diária traz um 
aumento de 2,2% no nú-
mero de óbitos em rela-
ção a terça-feira, quando 
o total estava em 52.645.

Na detecção de novos 
casos da doença, foram 
42.725 novos diagnósticos 
confirmados totalizando 
1.188.631. O acréscimo 
de pessoas infectadas 
marcou uma variação de 
3,7% sobre o número de 
ontem, quando constava 
o total de 1.145.906 de 
pessoas infectadas.

Do total, 484.893 
estão em observação, 
649.908 foram recupera-
dos e 3.904 mortes estão 
em investigação.

Os estados com maior 
número de óbitos são 
São Paulo (13.352), Rio 
de Janeiro (9.295), Cea-
rá (5.815), Pará (4.726) e 
Pernambuco (4.425). Ain-
da figuram entres os com 
altos índices de vítimas 
fatais em função da pan-
demia Amazonas (2.710), 
Maranhão (1.836), Bahia 
(1.541), Espírito Santo 
(1.463), Alagoas (938) e 
Paraíba (828).

Os estados com mais 
casos confirmados da 
doença são São Paulo 
(238.822), Rio de Janeiro 
(103.493), Ceará (99.578), 
Pará (91.708) e Maranhão 
(73.314). (Agência Brasil)

Uso de máscara também é 
obrigatório dentro de carros

Seis idosos de abrigo de Aparecida 
de Goiânia morrem vítimas de covid-19

A prefeitura de Goiânia 
publicou nesta quarta-feira 
(24/6) uma nota para esclare-
cer alguns pontos do decreto 
que torna obrigatório o uso da 
máscara facial na cidade. Se-
gundo a prefeitura, a obriga-
toriedade é para todas as vias 
e espaços públicos, transpor-
tes públicos coletivos, estabe-
lecimentos comerciais, indus-
triais e espaços de prestação 
de serviço, inclusive em áreas 
comuns e dentro dos carros. 
“Apenas crianças menores de 

2 anos e pessoas incapacita-
das ou incapazes de remover 
a máscara sem assistência não 
devem usar”, diz a nota.

A fiscalização será feita pelos 
agentes da Guarda Civil Metro-
politana (GCM). O decreto pre-
vê multa no valor de R$ 627,38 
para quem for pego sem o EPI 
em espaços públicos. Segundo 
a prefeitura, em caso de flagran-
te, os guardas exigirão o forne-
cimento de dados pessoais e 
endereço para, posteriormente, 
gerar o auto de infração.

Vinte e oito idosos do 
Abrigo Silvestre Linares, 
localizado em Aparecida 
de Goiânia, testaram posi-
tivo para covid-19, sendo 
que seis não resistiram. 
A informação foi confir-
mada pela Secretaria de 
Saúde do município, que 
informou, nesta quarta-
-feira (24/6), que o pri-
meiro caso da doença no 
abrigo foi o de uma idosa 
internada no dia 6 de ju-
nho no Hospital Municipal 

de Aparecida. O resultado do 
exame saiu no dia 9 de junho 
e confirmou a doença.

Após essa notificação, no 
dia 10, a equipe da Vigilância 
Epidemiológica do município 
visitou o local e realizou o exa-
me em todos os moradores e 
funcionários do abrigo. A tes-
tagem em massa diagnosticou 
28 idosos com a doença. Con-
forme os resultados ficaram 
prontos, nos dia 13 e 14, a Se-
cretaria orientou a direção do 
abrigo a isolar os positivados. 

Ainda no dia 14, domingo, 
um médico da SMS visitou o 
abrigo e avaliou pessoalmen-
te todos os moradores. “Três 
idosos foram hospitalizados 
nesse dia”, informou a pasta. 

A Secretaria de Saúde 
destacou, ainda, que desde 
o início de abril orienta todos 
os seis abrigos de idosos da 
cidade em relação às medidas 
de prevenção e combate à co-
vid-19 e realizou a vacinação 
contra a Influenza em todos 
os internos das unidades.
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Câmara aumenta validade 
da CNH para 10 anos
A Câmara dos Depu-

tados concluiu nesta 
quarta-feira (24) a vo-

tação do projeto de lei que 
modifica o Código de Trânsito 
Brasileiro. Entre as alterações 
está o aumento da validade 
da Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) para dez anos e 
vinculação da suspensão do 
direito de dirigir por pontos à 
gravidade da infração. A ma-
téria segue para o Senado. 

De origem do Poder Exe-
cutivo, o projeto foi entre-
gue à Câmara pelo presiden-
te Jair Bolsonaro em junho 
do ano passado. Na votação 
desta tarde, parlamentares 
aprovaram um dos 13 desta-
ques que pretendiam alterar 
o texto. Foi retirado o trecho 
que previa o prazo de cinco 
anos para os condutores que 
exercem atividade remune-
rada em veículo, como mo-
toristas de ônibus ou cami-
nhão, taxistas ou condutores 
por aplicativo serem subme-
tidos a exames médicos e 
avaliações psicológicas.

O texto foi aprovado na 
forma do substitutivo do de-
putado Juscelino Filho (DEM-
-MA), que estabelece a valida-

de de dez anos da CNH para 
condutores com até 50 anos 
de idade. Atualmente, o prazo 
é de cinco anos, independen-
temente da idade do motoris-
ta. A validade da habilitação 
continuará de cinco anos para 
aqueles com idade igual ou 
superior a 50 anos. A reno-
vação a cada três anos, atu-
almente exigida para aqueles 
com 65 anos ou mais, passa a 
valer apenas para os motoris-
tas acima de 70 anos.  

 
Pontuação
O deputado Juscelino Filho 

definiu uma escala com três 
limites pontuação para que a 
CNH seja suspensa: com 20 
pontos, se o condutor tiver 
duas ou mais infrações gra-
víssimas; com 30 pontos, se 
tiver apenas uma infração gra-
víssima; ou 40 pontos, se não 
constar entre as suas infrações 
nenhuma infração gravíssima. 

“Em que pese a alegação 
do governo de que o limite 
atual é bastante rigoroso, 
principalmente para aqueles 
que exercem atividade remu-
nerada ao volante, entende-
mos que a simples ampliação 
do limite pode estimular o co-

metimento de infrações que 
atentam contra a vida e a in-
tegridade física das pessoas”, 
argumentou Juscelino Filho. 

A proposta do governo pro-
posta alterava, de 20 para 40, 
o limite máximo de pontos que 
um motorista pode acumular, 
em até 12 meses, sem perder 
a licença para dirigir.

 
Cadeirinha
Parlamentares estabe-

leceram multa para quem 
transportar criança de até 
10 anos, que ainda não atin-
giram 1,45 m de altura, sem 
a cadeirinha de segurança. 
Pelo texto, o descumprimen-
to desta regra ocasionará 
uma multa correspondente a 
uma infração gravíssima. 

Com a determinação, de-
putados derrubaram o tre-
cho do projeto do governo 
que previa apenas advertên-
cia por escrito, sem a multa, 
aos condutores que transpor-
tarem crianças de até 7 anos 
sem a cadeirinha.

“A estrutura de crianças 
até essa idade ainda está em 
fase de desenvolvimento e, 
portanto, seus ossos e órgãos 
são mais frágeis que os de um 

adulto. Além disso, especialis-
tas afirmam que crianças com 
idade inferior não tem a des-
treza suficiente para sustentar-
-se adequadamente na garupa 
dos veículos de duas rodas. A 
medida equipara todas as ida-
des mínimas em 10 anos: para 
que a criança seja transporta-
da no banco dianteiro ou em 
motocicleta e para que utilize 
dispositivo de retenção”, expli-
cou Juscelino Filho. 

 
Exame de aptidão 
A medida prevê que os 

exames de aptidão física e 
mental e de avaliação psico-
lógica deverão ser realizados 
por médicos e psicólogos pe-
ritos examinadores, respec-
tivamente com titulação de 
especialista em medicina do 
tráfego e psicologia do trânsi-
to, conferida pelo respectivo 
conselho profissional.

Pelo texto, médicos e psicó-
logos terão três anos a partir 
da publicação da lei para obte-
rem essa especialização.

 
Motocicletas
A proposta permite a 

passagem de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores 

entre veículos de faixas adja-
centes no mesmo sentido da 
via quando o fluxo de veícu-
los estiver parado ou lento. 
Entretanto, o texto define os 
seguintes critérios: 

- Havendo mais de duas 
faixas de circulação, a passa-
gem somente será admitida 
no espaço entre as duas fai-
xas mais à esquerda.

- Havendo faixa exclusiva 
para veículos de transporte co-
letivo à esquerda da pista, esta 
será desconsiderada para pas-
sagem de motocicletas.

- Não será admitida a pas-
sagem entre a calçada e os ve-
ículos na faixa a ela adjacente. 

- A passagem de motoci-
cletas, motonetas e ciclomo-
tores entre veículos de fai-
xas laterais deve ocorrer em 
velocidade compatível com 
a segurança de pedestres, ci-
clistas e demais veículos. 

- Os órgãos locais poderão 
implementar áreas de espera 
específicas para esses tipos 
de veículos  junto a semáfo-
ros, imediatamente  à frente 
da linha de retenção dos de-
mais veículos, na forma defi-
nida pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran).

Dívida Pública Federal cresce 2,17% e atinge R$ 4,250 trilhões em maio
O estoque da dívida públi-

ca federal (DPF) subiu 2,17% 
em maio, quando atingiu R$ 
4,250 trilhões. Os dados fo-
ram divulgados nesta quarta-
-feira, 24, pelo Tesouro Na-
cional. Em abril, o estoque 
estava em R$ 4,160 trilhões.

A correção de juros no es-
toque da DPF foi de R$ 16,53 
bilhões no mês passado, 
quando houve emissão líqui-
da de R$ 73,58 bilhões. A DPF 
inclui a dívida interna e exter-
na. A Dívida Pública Mobiliária 
Federal interna (DPMFi) subiu 

2,26% e fechou o mês em R$ 
4,032 trilhões. Já a Dívida Pú-
blica Federal externa (DPFe) fi-
cou 0,41% maior, somando R$ 
218 bilhões no mês passado.

Estrangeiros
A fatia dos investidores 

estrangeiros na dívida pública 
voltou a cair em maio em re-
lação a abril. De acordo com 
dados divulgados pelo Tesou-
ro Nacional, a participação 
dos investidores no Brasil no 
estoque da DPMFi passou de 
9,36% para 9,11% em maio, 

somando R$ 367,29 bilhões.
Em abril, o estoque estava 

em R$ 369,26 bilhões. As ins-
tituições de previdência redu-
ziram a participação no esto-
que da dívida de 25,65% para 
24,88%. A categoria das institui-
ções financeiras, por outro lado, 

teve alta na participação do es-
toque da DPMFi de 25,72% em 
abril para 26,77% em maio. Os 
fundos de investimentos au-
mentaram levemente a fatia de 
5,76% para 25,85%. Já a partici-
pação das seguradores passou 
de 3,96 % para 3,91%.

Recall
O texto aprovado torna a 

convocação de concessionárias 
para o reparo de defeitos nos 
veículos uma condição para o 
licenciamento anual do veículo 
a partir do segundo ano após o 
chamamento para o recall.

Segundo o relator, são 
frequentes os casos de des-
cumprimento desses chama-
dos. “A ideia [da proposta] 
é reduzir o tempo em que o 
veículo circulará com recall 
pendente, minimizando o ris-
co de acidentes de trânsito”, 
completou o deputado.

 
Cadastro positivo 
O texto cria o Registro Na-

cional Positivo de Condutores 
(RNPC), no qual deverão constar 
os dados dos condutores que não 
cometeram infração de trânsito 
sujeita a pontuação, nos últimos 
doze meses. Entre os objetivos 
do cadastro está a possibilidade 
de concessão de descontos na 
contratação de seguros.

“Com esse cadastro, espe-
ramos estimular a condução 
responsável, premiando os 
bons condutores. Para isso es-
tamos propondo sorteio anual 
do valor correspondente a 1% 
do montante arrecadado pelo 
Fundo Nacional de Segurança 
e Educação de Trânsito (Fun-
set) aos condutores cadastra-
dos. Também estamos possibi-
litando aos entes federados a 
utilização do cadastro positivo 
para conceder benefícios fis-
cais e tarifários”, argumentou 
Juscelino Filho. (Agência Brasil)
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Biden aparece 14 pontos à frente de 
Trump em pesquisa de intenção de voto
O candidato à presidên-

cia dos Estados Unidos 
pelo Partido Democra-

ta, Joe Biden, lidera com ampla 
vantagem a primeira pesquisa 
de intenção de voto realizada 
pelo jornal americano The New 
York Times em parceria com o 
Siena College, publicada na ma-
nhã desta quarta-feira (24/6).

Com 50% das intenções de 
voto, Biden aparece 14 pontos 
porcentuais à frente do pre-
sidente Donald Trump, que 
busca a reeleição e detém a 
preferência de 36% dos entre-
vistados. A eleição presidencial 
nos EUA deste ano está marca-
da para o dia 3 de novembro. 
Os outros 14% correspondem 
àqueles que não souberam res-
ponder, ou não vão comparecer 
às urnas - o voto, nos EUA, não 
é obrigatório - ou pretendem 
votar em outro candidato.

A pesquisa entrevistou 1.337 
pessoas entre 17 de junho e 22 
de junho. De acordo com o The 
New York Times, Biden, que foi 
vice-presidente dos Estados Uni-
dos na gestão Barack Obama, 
apresenta vantagem especial 

entre mulheres, negros e hispâ-
nicos. Ainda segundo a pesqui-
sa, a maioria da população de-
saprova o tratamento dado por 
Trump à pandemia de covid-19.

“Apenas um terço dos elei-
tores diz que o governo deve-
ria se concentrar em reativar 
a economia, mesmo que isso 
implique maiores riscos à saúde 
pública”, traz a reportagem pu-
blicada pelo jornal. O republica-
no Donald Trump enfrente uma 
série de desafios para conquis-
tar um segundo mandato.

Os Estados Unidos são a na-
ção que registra mais casos do 
novo coronavírus em todo o 
mundo, com mais de 2 milhões 
de infecções confirmadas, e 
fortes impactos na economia. 
O desemprego já está na casa 
dos dois dígitos. Além disso, o 
país assistiu, recentemente, a 
intensos protestos antirracistas 
após o assassinato de George 
Floyd, ex-segurança negro asfi-
xiado por um policial branco. As 
manifestações foram reprimidas 
e criticadas pela Casa Branca, 
que ameaçou utilizar as Forças 
Armadas para contê-las.

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 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

Veículos
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-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
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Documentário mostra 
manobras de skatistas 
em obras de Niemeyer

Os skatistas Pedro Bar-
ros e Murilo Peres prota-
gonizam o documentário 
Sonhos Concretos, que 
mostra os dois fazendo 
manobras de skate em lo-
cais projetados por Oscar 
Niemeyer. O curta foi pro-
duzido pela Red Bull TV.

O Museu de Arte Con-
temporânea de Niterói, o 
Teatro Popular de Niterói e o 
Palácio do Congresso Nacio-
nal foram algumas das “loca-
ções” do curta, que também 
passa por São Paulo, Belo 
Horizonte e Rio de Janeiro. 

Dirigido por Hugo Ha-
ddad, o documentário re-
cebeu autorização da Fun-
dação Oscar Niemeyer para 
que os skatistas pudessem 

dar um rolê pelos edifícios dese-
nhados pelo famoso arquiteto.

“A proposta de interação 
entre os skatistas brasileiros 
e a obra de Oscar Niemeyer, 
desde o início, nos pareceu 
uma ideia incrível. Antes de 
tudo, existe uma forte iden-
tidade entre o universo des-
te esporte e a arquitetura de 
Niemeyer e seus valores. A 
irreverência, a liberdade, a 
busca por desafios, a criati-
vidade em cada movimento, 
tudo isso está na essência do 
skate, assim como na obra de 
Niemeyer, feita de curvas e 
gestos livres, bela e surpreen-
dente, assim como um ‘rolê’ 
de skate”, disse o  superinten-
dente executivo da Funda-
ção, Carlos Ricardo Niemeyer.

‘Fuga das Galinhas’ vai 
ganhar continuação 20 
anos após lançamento

Após 20 anos do lança-
mento de Fuga das Gali-
nhas, a Netflix anunciou 

que fará a continuação do filme, 
com produção iniciada em 2021 

e sem previsão de lançamento.
Assim como o primeiro 

filme, a sequência também 
será produzido pela Aard-
man Animations, com dire-

ção de Sam Fell, que tam-
bém dirigiu ParaNorman, 
Por Água Abaixo e O Corajo-
so Ratinho Despereaux. 

O roteiro divulgado até 

agora dá a entender que o 
segundo longa vai mostrar 
Rocky, Ginger e sua filha 
Molly vivendo em um santu-
ário longe dos humanos.
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