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Adiamento das eleições 
é aprovado na Câmara
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que adia em seis semanas as eleições municipais deste ano em razão da pandemia de covid-19. p3

Goiás:
vacinação 
contra aftosa 
alcança índice 
de 99,08% p2

Detentos 
trabalham em 
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Senado conclui votação das fake news 
sem nova alteração e PL vai à Câmara
O projeto segue para a Câmara. Se for aprovado pelos deputados sem 
novas modificações, segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro. p3
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Saúde confirma 1.038 mortes por 
covid-19 em 24h; total chega a 60.632

O Ministério da Saúde 
divulgou o boletim 
desta quarta-feira 

(1º/7) com os números da 
covid-19 no Brasil. O País re-
gistrou 1.038 óbitos pela co-
vid-19 nas últimas 24 horas, 
alcançando 60.632 mortos 
pela doença no Brasil. A pas-
ta também somou 46.712 
infectados, o que eleva a 
1.448.753 casos confirma-
dos da doença. “Embora o 
número (de casos) seja ele-
vado, tem um número de 
óbitos, fase mais triste da 
doença, se mantendo em 
um ‘platô’ (estável), embora 

elevado, mas em um platô”, 
disse o secretário de Vigilân-
cia Sanitária, Arnaldo Cor-
reia de Medeiros.

O dado do ministério não 
significa que todos as mortes 
ocorreram nas últimas 24 ho-
ras. Os casos, no entanto, esta-
vam em investigação e foram 
confirmados neste período. 
Há ainda 3.931 mortes sob in-
vestigação para a doença. Se-
gundo o ministério, 561.255 
pacientes da covid-19 ainda 
estão em acompanhamento e 
826.866, recuperados.

O ministério apontou au-
mento no número de muni-

cípios com casos de mortos 
pela doença no Brasil na 26ª 
semana epidemiológica, que 
se encerrou em 27 de junho. 
Segundo a pasta, 90,1% dos 
municípios (5.021) tinham 
casos da doença nesta 
data, contra 88,6% na se-
mana anterior. O porcen-
tual de cidades com mor-
tos passou de 42,6% para 
45,8% no mesmo período.

Todas as regiões do País 
tiveram aumento de infec-
tados pela doença na 26ª 
semana epidemiológica so-
bre a anterior. O maior por-
centual foi observado no Sul 

(47% de aumento), seguido 
pelo Norte (23%), Sudeste 
(13%), Centro-Oeste (9%) e 
Nordeste. Na comparação 
de novas mortes, houve re-
dução de 15% no Norte e de 
11% no Sudeste sobre a se-
mana anterior.

Tiveram mais mortes, nes-
te período, Sul (37% de au-
mento), Centro-Oeste (36%) 
e Nordeste (6%). Questiona-
do se o aumento de casos em 
todas as regiões tem relação 
com a retomada de ativida-
des em diversos locais, o Mi-
nistério da Saúde não se posi-
cionou e voltou a usar como 

escudo decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

“Não posso afirmar que 
este aumento tem relação 
direta com a decisão do ges-
tor local. Quando falamos 
que cabe ao gestor local 
(decidir sobre a quarente-
na), não é mera repetição, 
mas decisão do STF”, disse o 
secretário de Vigilância em 
Saúde. O Supremo reconhe-
ceu em abril a responsabili-
dade compartilhada entre 
União, Estados e municípios 
de ações da covid-19, mas 
não livrou nenhum dos entes 
de atuar pela pandemia.

Andréa Rêgo Barros

Goiás: 
vacinação 
contra aftosa 
alcança 
índice de 
99,08%

A campanha de vacina-
ção de bovinos e bubalinos 
referente à primeira etapa 
de 2020 atingiu o índice de 
99,08% de imunização es-
pontânea, ou seja, rebanho 
vacinado por iniciativa dos 
pecuaristas. De um plantel 
estimado em 22.782.519 
cabeças foram vacinados 
22.573.614 animais. Os da-
dos, registrados no Sistema 
de Defesa Agropecuária de 
Goiás (Sidago), foram divul-
gados nesta quarta-feira 
(1º/7) pela Agência Goiana 
de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa).

“A vacinação ocorreu 
num momento difícil, de 
enfrentamento da pande-
mia do novo coronavírus, 
mas ainda assim os pecu-
aristas atenderam ao cha-
mado do Governo Estadu-
al e fizeram sua parte na 
questão sanitária animal. 
Isso é motivo de contenta-
mento e de reconhecimen-
to do esforço dos criadores, 
do serviço veterinário ofi-
cial e dos nossos servido-
res”, disse o presidente da 
Agência, José Essado.

Um aspecto relevan-
te verificado na primeira 
etapa deste ano foi o au-
mento significativo do nú-
mero de produtores que 
apresentaram as declara-
ções em meio eletrônico, 
medida intensamente 
recomendada pela Agro-
defesa, para evitar aglo-
meração de pessoas nas 
Unidades Locais, em razão 
da covid-19. Até final do 
ano passado, pouco mais 
de 20% dos produtores 
rurais possuíam login e 
senha no Sidago para ope-
rações como emissão de 
Guias de Trânsito Animal 
(GTAs), emissão de Nota 
Fiscal, declaração de va-
cinação e outros serviços.

Esse índice subiu no 
primeiro semestre de 
2020 para mais de 40%. 
Em relação às declara-
ções, 53.057 produtores 
utilizaram o meio eletrô-
nico, enquanto 70.998 
ainda utilizaram o aten-
dimento presencial para 
fazerem as declarações.

Aparecida amplia isolamento intermi-
tente para conter avanço da covid-19

Detentos trabalham na manutenção 
de prédios públicos em Goiânia

Ativo na cidade de Apare-
cida de Goiânia desde o dia 8 
de junho, o isolamento social 
intermitente chegou ao cená-
rio laranja, que corresponde a 
“risco alto”. Diante do cená-
rio, a partir de domingo (5/7) 
cada macrozona fecha duas 
vezes de segunda a sexta-feira 
e a cidade inteira fecha aos sá-
bados, a partir das 13 horas, e 
aos domingos o dia todo.

Neste modelo de isolamen-
to social intermitente aplicado 
efetivamente de forma esca-
lonada – em quatro cenários 
– verde, amarelo, laranja e 
vermelho – e por macrozonas 
– Aparecida foi dividida em 10 

regiões. No dia de fechamento 
da macrozona, entre segun-
da e sexta, fecham-se até 
supermercados, padarias e 
postos de combustíveis.

No cenário verde/está-
vel, cada macrozona fechou 
uma vez por semana de se-
gunda a sexta. No amarelo, 
de risco moderado, todas 
as macrorregiões fecharam 
também aos domingos.

No cenário vermelho, 
considerando 14 dias (duas 
semanas), a cidade tem o 
comércio fechado regional-
mente por 10 dias, ficando 
apenas 4 dias abertos, de 
modo intercalado.

Desde o início do mês 
de junho, seis detentos 
estão trabalhando na 
manutenção do prédio 
da Secretaria de Educa-
ção do Estado de Goiás 
(Seduc), no setor Vila 
Nova, em Goiânia. Eles 
estão atuando em refor-
mas, no carregamento 
e descarregamento de 
caminhões que transpor-
tam os suprimentos do 
órgão e outros serviços 
gerais. A iniciativa faz 
parte do Programa Goiás 
de Resultados em parce-
ria com a Diretoria-Geral 
de Administração Peni-

tenciária (DGAP).
Os presos cumprem 

pena em regime aberto e 
semiaberto e trabalham de 
segunda a sexta, das 8h às 
17h. Assessora da Superin-
tendência de Segurança Es-
colar e Colégio Militar, Joyce 
Weimy, explicou que o con-
trato deles tem duração de 
seis meses, com possibilida-
de de efetivação pelas em-
presas que os contrataram. 
“São excelentes. Carregam e 
descarregam os caminhões, 
fazem tudo com muita aten-
ção e trabalham para valer. A 
gente consegue enxergar a 
esperança no olhar deles, a 

vontade de retornarem para 
a sociedade com mais digni-
dade”, disse Joyce Weimy. 

Para a diretora da Seduc, 
a experiência deveria ser 
replicada em outros municí-
pios. “Estou apaixonada pelo 
projeto e gostaria que fosse 
ampliado para todo Estado. 
Infelizmente, ainda existe 
muito preconceito, mas pre-
cisamos romper essa barrei-
ra”, lamentou Joyce Weimy.

Coordenador do Progra-
ma Goiás de Resultados, 
o vice-governador Lincoln 
Tejota afirmou que a rein-
tegração social dos presos 
já é uma realidade graças 
à Força-Tarefa da Resso-
cialização, instaurada pelo 
Comitê do Programa em 
dezembro de 2019. 
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Adiamento das eleições municipais 
para novembro é aprovado na Câmara
A Câmara dos Depu-

tados aprovou nesta 
quarta-feira (1º), em 

dois turnos, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que adia em seis semanas 
as eleições municipais deste 
ano em razão da pandemia 
de covid-19. A matéria deve 
ser promulgada em sessão 
do Congresso Nacional nesta 
quinta-feira (2), às 10h. 

Dessa forma, o primeiro 
turno das eleições muni-
cipais será adiado de 4 de 
outubro para o dia 15 de 
novembro. A data do se-
gundo turno passa para o 
dia 29 de novembro.  

“Aprovada na @cama-
radeputados  PEC que adia 
as eleições municipais para 
novembro. Hoje, às 10h, 
o Congresso promulgará 
a emenda constitucional. 
Mais uma vez, o entendi-
mento prevaleceu no Par-
lamento, dialogando com 
o TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), a comunidade 
científica, prefeitos e vere-

adores”, postou o presidente 
do Congresso Nacional, se-
nador Davi Alcolumbre, em 
sua conta pessoal no Twitter.

 
TSe
A proposta confere ao TSE 

a prerrogativa de definir os 
horários de funcionamento 
das sessões eleitorais, bem 
como eventuais medidas de 
distribuição dos eleitores 
nas sessões para minimizar 
os riscos de aglomeração 
nos dias de votação. 

“A opção parece ser a 
mais acertada, por assegu-
rar tanto a realização das 
eleições ainda neste ano de 
2020, sem a necessidade de 
alteração dos mandatos dos 
atuais prefeitos e vereado-
res e dos próximos mandatá-
rios”, argumentou o relator, 
deputado Jhonatan de Jesus 
(Republicanos-RR).

Na votação desta quarta-
-feira, deputados suprimiram 
um trecho da PEC oriunda do 
Senado e estabeleceram a 
necessidade de autorização, 

por meio de decreto legisla-
tivo aprovado pelo Congres-
so Nacional, para a eventual 
remarcação das eleições em 
determinados municípios. O 
adiamento se dará em muni-
cípios nos quais ainda se ve-
rifiquem condições sanitá-
rias arriscadas e só poderão 
ocorrer até 27 de dezembro 

de 2020. Inicialmente, a 
PEC previa que essa deci-
são caberia ao TSE.

Deputados também re-
tiraram do texto a deter-
minação para que o TSE 
promovesse eventual ade-
quação das resoluções que 
disciplinam o processo elei-
toral de 2020. No entendi-

mento dos parlamentares, 
essas normas já estão apro-
vadas desde março e não 
podem ser alteradas. 

 
Calendário
A medida não prevê mo-

dificação no tempo de man-
dato dos cargos eletivos. 
Dessa forma, a data da pos-

se dos eleitos permanece a 
mesma, em 1º de janeiro de 
2021. Os prazos de desin-
compatibilização vencidos 
não serão reabertos.

Segundo o texto aprova-
do, até 16 de setembro, os 
partidos devem escolher os 
candidatos por meio das con-
venções e, até 26 de setem-
bro, serão aceitos os registros 
dos candidatos. Também em 
26 de setembro, está autori-
zado o início da propaganda 
eleitoral, inclusive na inter-
net. Até 27 de outubro, as 
legendas deverão detalhar 
os gastos com o Fundo Parti-
dário e, até 15 de dezembro, 
prestar contas ao TSE.

O texto aprovado per-
mite ainda a realização, no 
segundo semestre deste 
ano, de propagandas insti-
tucionais relacionadas ao 
enfrentamento da pandemia 
de coronavírus, resguardada 
a possibilidade de apuração 
de eventual conduta abusi-
va, nos termos da legislação 
eleitoral. (Agência Brasil)

Najara Araújo

Jefferson Rudy

Senado conclui votação das fake news sem nova alteração e PL vai à Câmara
Sem aprovar nenhum desta-

que, o Senado o concluiu a vota-
ção do projeto de lei sobre fake 
news. O projeto segue agora 
para a Câmara. Se for aprovado 
pelos deputados sem novas mo-
dificações, segue para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro. 

O texto-base teve 44 votos 
favoráveis e 32 contrários após 
um “vai e vem” de versões e 
uma série de polêmicas em tor-
no da proposta. Foram apresen-

tados 9 destaques, pedidos de 
alteração ao texto, mas só dois 
foram votados. Os partidos re-
tiraram sete dos requerimentos. 

O primeiro destaque rejeita-
do foi apresentado pela Rede. A 
proposta era suprimir o artigo 
sobre o cadastro de contas em 
redes sociais e nos serviços de 
mensageria privada exigir do 
usuário documento de iden-
tidade válido, número de 
celular registrado no Brasil. 

Foram 41 votos contrários. 
 O segundo destaque rejei-

tado foi o do senador Álvaro 
Dias (Podemos-PR) que queria 
retirar a exigência para os ser-
viços de mensagens de guar-
dar os registros dos envios 
de mensagens veiculadas em 
encaminhamentos em massa, 
pelo prazo de três meses. Fo-
ram 40 votos contra. 

O projeto tenta alterar a lei 
e implantar um marco inédi-

to na regulamentação do uso 
das redes sociais, criando a 
chamada Lei Brasileira de Li-
berdade, Responsabilidade e 
Transparência na Internet. O 
tema ganhou relevância nas 
eleições de 2018 e foi pauta-
do pelo Senado neste ano de 
disputas municipais. Compa-
nhias do setor, porém, apon-
tam risco de censura à livre 
manifestação do pensamento 
com a mudança na legislação. 
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OMS: relaxar medidas cedo pode 
causar nova onda de covid-19
Países, estados e mu-

nicípios que relaxam 
cedo demais as me-

didas de restrição impostas 
para conter o novo corona-
vírus podem ser inundados 
com novos casos de covid-19, 
alertou a diretora regional da 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS) para as Américas, 
Carissa Etienne, nessa terça-
-feira (30), em entrevista co-
letiva por videoconferência.

Nos Estados Unidos (EUA), 
os estados de Washington e 
Nova York estão vendo núme-
ros muito baixos de novos ca-
sos e mortes, mas 27 estados 
estão registrando crescimen-
to exponencial, disse Etienne, 
que também é diretora-geral 
da Organização Pan-Ameri-
cana de Saúde (Opas).

A região das Américas 
registrou 5,1 milhões de ca-
sos e mais de 247 mil mor-
tes devido à covid-19 até 
29 de junho, acrescentou.

 
alerta
O número de mortes em 

decorrência da covid-19 na 

Ed Reed

América Latina pode chegar 
a 438 mil até outubro se as 
medidas preventivas não fo-
rem cumpridas pelos países 
da região, alertou a diretora.

No momento, as mortes 
pela doença respiratória 
provocada pelo novo coro-
navírus na região estão em 
quase 114 mil, cerca de um 
quinto do número global de 
óbitos, de acordo com ma-
peamento da Reuters.

As Américas são o epicen-
tro mundial da pandemia de 
coronavírus atualmente, e 
a cifra da região como um 
todo pode quase triplicar e 
atingir 637 mil até o dia 1º 
de outubro, disse Carissa, 
ponderando, no entanto, 
que projeções de modelos 
matemáticos não devem 
ser entendidas literalmente, 
mas somente como diretri-
zes de planejamento.

De acordo com as condi-
ções atuais, acredita-se que 
a pandemia atingirá o pico no 
Chile e na Colômbia em mea-
dos de julho, mas na Argenti-
na, no Brasil, na Bolívia e no 
Peru só em agosto, e a Costa 
Rica só achatará sua curva de 
infecções em outubro.

“A complacência é nossa 
inimiga na luta contra a co-
vid-19”, disse ela, acrescen-
tando: “A batalha é dura, 
mas está longe de estar per-
dida”. (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 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-
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
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle 
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 TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466

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

Veículos
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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 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-
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
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle 
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 TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466

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

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

HIDROLÂNDIA-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

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
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Di Paullo e Paulino 
realizam live 
nesta sexta-feira

A dupla sertaneja Di 
Paullo e Paulino divulgou 
que fará uma nova live, 
com transmissão no You-
tube, nesta sexta-feira 
(3/7). A transmissão vai 
começar às 20 horas.

Os irmãos vão inter-
pretar sucessos dos 46 

anos de carreira como 
“Estrelinha”, “Amor de 
Primavera”, “Nada Mu-
dou”, dentre outros que 
consagraram a dupla pelo 
estilo tradicional de can-
tar o melhor da música 
sertaneja. A live terá três 
horas de duração.

Organização dos Estados 
Ibero-Americanos lança 
concurso para roteiristas

A Organização dos Esta-
dos Ibero-americanos 
(OEI) publicou, nesta 

quarta-feira (1º/7), concurso 
de audivisual voltado para 
roteiristas estreantes, que te-
nham criado uma história ori-
ginal. A iniciativa conta com 
a parceria da Secretaria do 
Audiovisual (SAV), vinculada à 
Secretaria Especial da Cultura 
do Ministério do Turismo e do 
Instituto de Conteúdos Audio-
visuais Brasileiros (ICAB).

“O objetivo é revelar no-
vos talentos que nunca ti-
veram a chance de ver seu 
roteiro produzido e apresen-

tado em festivais, além de 
fomentar o mercado audio-
visual brasileiro com novas 
ideias, contribuindo para a 
democratização do setor”, 
explica o diretor e chefe da 
representação da OEI no 
Brasil, Raphael Callou.

O projeto vai selecionar 
45 roteiros de estreantes que 
participarão de formações 
e rodada de investimentos 
com produtoras brasileiras. 
O edital quer descobrir rotei-
ristas e capacitá-los, por meio 
de treinamentos com os cha-
mados Script Doctors (pro-
fissionais que aperfeiçoam 

roteiros) e conferência com 
grandes roteiristas do país.

Após a formação, os no-
vos talentos vão poder parti-
cipar também de um evento 
promovido pela ICAB com as 
maiores produtoras indepen-
dentes do Brasil, em oportu-
nidade de dar vida aos seus 
roteiros na TV, no cinema ou 
plataformas de streaming.

Os selecionados também 
contarão com uma ajuda 
financeira que pode chegar 
a até R$ 15 mil, dependen-
do da categoria: longa ou 
curta metragem e ou série. 
A premiação é uma forma 

de incentivo para aperfei-
çoamento e adaptação da 
obra. A medida visa motivar 
os roteiristas a colocarem 
em prática suas habilidades 
empreendedoras e vislum-
brar um primeiro contrato 
profissional para que as 
obras sejam produzidas e 
assistidas por todos.

O financiamento do pro-
jeto é da OEI, dentro do Pro-
grama de Fortalecimento do 
Processo de Divulgação e In-
ternacionalização da Produ-
ção Audiovisual Brasileira na 
Ibero-América. O programa 
foi criado em 2018.
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