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Pandemia leva desempregados 
para situação de rua e abrigos
A crise causada pela pandemia tem empurrado para as ruas desempregados e migrantes. Um indicador desse crescimento 
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Pandemia leva desempregados 
para situação de rua e abrigos
Depois de cinco meses 

de trabalho sem re-
gistro na carteira pro-

fissional em uma metalúrgi-
ca em Guarulhos, na Grande 
São Paulo, Diego Souza rece-
beu a notícia que mais temia 
no começo da pandemia: a 
empresa ia demiti-lo. Logo 
depois, outra má notícia: por 
atrasar em um mês o aluguel 
de R$ 500, a proprietária 
pediu as chaves do quarto 
onde morava. Sem emprego 
e sem teto, o torneiro mecâ-
nico de 33 anos pensou, em 
abril, que teria mais chances 
na capital. Nada melhorou. 
Ele chegou a viver seis dias 
na Praça da República, no 
centro, dormindo sob a mar-
quise do Cine Marabá. Ainda 
está sem trabalho, mas con-
seguiu uma vaga para dor-
mir no Centro Temporário de 
Acolhimento Alcântara Ma-
chado, na zona leste.

Mesmo como centro da 
pandemia no País, São Paulo 
também pareceu a melhor 
opção de emprego para o 
mineiro Rogério Anselmo, de 
45 anos. Tendo trabalhado já 
como vigilante e auxiliar de 
produção, ele chegou à ca-
pital paulista na terça-feira 
passada, sem ter onde ficar. 
Após problemas com a fa-
mília, ele já morava nas ruas 
de Belo Horizonte. “Lá já não 
havia emprego antes. Eu só 
fazia bicos. Com a pandemia, 
tudo ficou pior. Só preciso de 
uma chance para tentar me 
colocar de pé de novo”, diz o 
pai de quatro filhos - todos 
vivem com as mães.

A crise causada pela pan-
demia tem empurrado para 
as ruas desempregados e mi-
grantes. Um indicador desse 
crescimento está nas vagas 
de acolhimento da Prefei-
tura de São Paulo. Em abril, 
eram 594. No início de julho, 
saltaram para 1.072, sendo 
672 em oito equipamentos 
emergenciais e outras 400 
em quatro Centros Educa-
cionais Unificados (CEUs). 
O porteiro Paulo Ricardo 
Araújo, de 32 anos, carioca 
da Ilha do Governador, con-
seguiu uma vaga no Centro 
Temporário de Acolhimento 
(CTA) da Mooca. Desempre-
gado há um mês, depois de 
sair de uma empresa de lo-
gística, ele tem direito a qua-
tro refeições por dia, banho 
e um lugar para dormir.

Solteiro, com uma filha 
no Ceará, Ricardo passa o 
dia procurando emprego. 
“O prazo para ficar no abri-
go é o final da pandemia”, 
diz. Antonio, que revela só 
o primeiro nome, ainda não 
conseguiu espaço nesses 
abrigos. Ajudante de servi-
ços gerais, ele dorme sob o 
Viaduto Bresser, no Belém, 
desde o início de junho. Es-
pera a chegada de um pri-
mo de Itabaiana (BA) que 
vai trazer roupas e dinheiro. 
Prefere não ser fotografado. 
“É uma situação vergonho-
sa. Não tenho dinheiro para 
comprar um sabonete”, diz o 
baiano de 35 anos.

A empregada doméstica 
Alessandra Rodrigues tam-
bém ficou sem opções. Não 

conseguiu vaga nos centros 
de acolhimento da prefeitu-
ra e era impossível dormir 
na rua com Luana, sua filha 
de dois anos e seis meses. 
Assim, ela recorreu a uma 
ocupação irregular conheci-
da como Castelo, na Avenida 
Alcântara Machado, a Radial 
Leste. A (falta de) opção in-
dica outra válvula de escape 
para as famílias sem renda 
durante a pandemia: os imó-
veis abandonados. “Eu não 
consegui nenhuma diária de 
limpeza porque as famílias 
estão sem dinheiro e com 
medo da covid. Eu não podia 
ficar na rua com minha filha, 
né?”, diz a paulistana de 42 
anos.

No mesmo endereço de 
Alessandra, moram 20 fa-
mílias (antes da pandemia 
eram 15). A empregada 
doméstica conta que as do-
ações, que eram poucas, 
praticamente desaparece-
ram. Outros moradores que 
preferem não se identificar 
afirmam que existem pelo 
menos mais sete ocupações 
na região do Belém e boa 
parte das doações acaba pa-
rando nesses endereços. Os 
itens mais necessários para 
as famílias que vivem ali são 
roupas e cestas básicas.

Alessandra vive em um 
cômodo que serve como 
sala, quarto e cozinha e não 
tem despesas como água e 
luz. Conseguiu a vaga ali por-
que os líderes da ocupação 
se sensibilizaram com sua 
história. O café da manhã 
da mãe e da filha é feito na 

Igreja São Miguel Arcanjo, 
na Mooca. E as outras refei-
ções? A pergunta fica sem 
resposta enquanto Ales-
sandra levanta os ombros. 
“Nessa pandemia, a gente 
depende da ajuda das pes-
soas, mas nem todo mundo 
está podendo ajudar.”

rotina
Dramas pessoais como 

esse viraram rotina em São 
Paulo. Depois da eclosão da 
pandemia, a quantidade de 
pessoas sem casa, ou com 
casa, mas sem comida, ex-
plodiu na cidade. E essa situ-
ação, visível nas ruas, é ain-
da ausente nas estatísticas 
oficiais, como apontam vá-
rias instituições filantrópicas 
ouvidas pelo Estadão. “Tem 
mais gente procurando café 
da manhã”, afirma o padre 
Júlio Lancelotti, da Paróquia 
São Miguel Arcanjo e da Pas-
toral de Rua da Arquidiocese 
de São Paulo. Antes da pan-
demia, cerca de 150 pessoas 
apareciam todas as manhãs 
no café oferecido pela paró-
quia, que fica na Mooca.

“Hoje temos 400 a 500 
pessoas.” Desemprego, 
inadimplência, situações de 
aperto material e emocio-
nal têm levado mais gente 
para as ruas, diz o vigário. 
Na zona central, o frei An-
gélico do Coração de Jesus, 
da congregação religiosa 
Fraternidade O Caminho, 
conta que há moradores que 
vieram do Nordeste e até de 
fora do País. Eles perderam o 
emprego e, sem rede de pro-

teção, foram parar em alber-
gues e nas ruas. “Notamos 
um aumento por causa da 
pandemia”, diz frei Angélico. 
Antes, de 40 a 50 pessoas 
apareciam diariamente na 
primeira refeição oferecida .

“Hoje são 200, no míni-
mo, no café da manhã.” Para 
agravar a situação, algumas 
instituições deixaram de 
oferecer ajuda por causa do 
risco de aglomerações. Ins-
talada no Largo de São Fran-
cisco, zona central da cidade, 
a Tenda Franciscana foi aber-
ta exatamente por causa do 
aumento da procura desses 
carentes por refeições. Frei 
João Paulo Gabriel, coorde-
nador do projeto, afirma que 
no início da pandemia houve 
aumento “considerável” da 
procura por comida.

“Tem gente vindo aqui 
porque perdeu a casa. Ou-
tras porque não têm casa 
nem comida.” Levantamento 
preliminar do Serviço Fran-
ciscano de Solidariedade re-
vela que 21% dessas pessoas 
têm casa, mas buscam comi-
da. Outros 74% são pessoas 
em situação de rua e 5% vi-
vem em ocupações. Segun-
do a Prefeitura, de acordo 
com o Censo da População 
em Situação de Rua de 2019 
havia 24.344 pessoas nessa 
condição na capital. O pa-
dre Júlio Lancelotti chegou a 
considerar que esses resulta-
dos estavam subestimados. 
Nas suas contas, na época, 
eram cerca de 30 mil pesso-
as. “Tudo ficou mais muito 
difícil para eles”, lembra.

Reprodução

Governo de 
Goiás atinge 
marca de 461 
barragens 
cadastradas e 
monitoradas

Goiás atingiu em ju-
nho a marca de 461 bar-
ragens cadastradas junto 
ao sistema da Secretaria 
do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentá-
vel (Semad).  “Em um ano 
e meio de gestão, saímos 
da política zero dos go-
vernos anteriores para 
um trabalho sério e crite-
rioso de cadastro dessas 
estruturas”, diz a secretá-
ria Andréa Vulcanis.

 “Observa-se, a cada 
dia, que os empreende-
dores de barragens, jun-
tamente com todas as 
entidades ligadas ao agro-
negócio do Estado, têm 
entendido a importância 
da política implantada, 
o que vem se refletin-
do na crescente adesão 
ao sistema de cadastro 
barragens, revelando a 
certeza de alcance futuro 
dos objetivos esperados, 
quanto à ampliação da 
segurança”, diz o gerente 
de acompanhamento de 
Pós-Outorga e Segurança 
de Barragens da Semad, 
Marcelo Sales.

No dia 26 de maio, o 
Governo de Goiás publi-
cou a Instrução Normativa 
01/2020, que estabeleceu 
normas e procedimentos 
aplicáveis à segurança de 
barragens instaladas ou a 
serem instaladas no Esta-
do. Todo o processo é sim-
plificado e 100% digital. “É 
um texto moderno, com 
regramento claro, respon-
sabilidades definidas, de 
forma que esperamos, de 
forma contínua, estabele-
cer um sistema de segu-
rança de barragens com-
pleto”, explica a secretária.

O novo texto revogou 
a Portaria nº 146/2019 
e definiu novos prazos 
para cadastro e apresen-
tação de documentos, a 
periodicidade e os proce-
dimentos para a entrega 
das documentações, a im-
plantação dos sistemas de 
monitoramento e disposi-
tivos de redução do nível 
d’água nos barramentos. 
A Semad promoveu, ain-
da, um webinar (video-
conferência) com explica-
ção sobre a nova norma.

Foragido é encontrado 
pela polícia no Tocantins 
após fugir do Huapa

Goiás completa 24 horas sem registros 
de mortes por covid-19, informa SES-GO

Após fugir do Hospital de 
Urgências de Aparecida de 
Goiânia (Huapa) no último dia 
23, um detento de 35 anos foi 
encontrado e preso em ação 
das Polícias Civil e Militar neste 
sábado (4/7), em Porto Nacio-
nal (TO). O homem estava in-
ternado no Huapa para tratar 
infecção por covid-19 e, segun-
do a polícia, ele teria cortado a 
rede de proteção da janela da 
enfermaria para fugir do local.

A polícia afirma que, durante 
a captura, o foragido estava na 
companhia de outros criminosos 
com os quais planejava ataques a 
instituições financeiras. De acor-
do com as investigações, o alvo 
seria um membro de organiza-
ção criminosa que agia na região 
noroeste de Goiânia, suspeito de 
encomendar e executar inúme-
ros homicídios. Ele deu entrada 
no hospital para tratar sintomas 
da covid-19 no dia 15 de junho.

Goiás registrou 15 novos 
casos de covid-19 em 24 horas 
e o total de contaminação no 
Estado vai a 28.526. Os dados, 
divulgados na tarde deste do-
mingo (5/7), são da Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás 
(SES-GO), que informou que 
não houve nenhum registro 
de morte pela doença en-
tre sábado (4/7) e domingo 
(5/7). O Estado soma 621 
óbitos confirmados.

No Estado, há 69.731 
casos suspeitos em inves-

tigação. Outros 32.663 já fo-
ram descartados.

Além dos 621 óbitos confir-
mados em Goiás até o momen-

to, há 49 óbitos suspeitos que 
estão em investigação. Já foram 
descartadas 491 mortes suspei-
tas nos municípios goianos.
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Alexandrino sobre trabalho durante a 
pandemia: “expandimos a Saúde em Goiás”
Secretário de Saúde de 

Goiás, Ismael Alexan-
drino faz um balanço 

positivo das ações da pasta 
durante a pandemia e des-
taca, entre outros pontos, a 
criação de Unidades de Trata-
mento Intensivo (UTI) em to-
das as macrorregiões do esta-
do. “Além de contratação de 
mais 1.900 pessoas, compra 
de aparelhos e 4 milhões de 
Equipamentos de Proteção 
Individual”, destaca.  

“Esse discurso de que 
nada foi feito, não é fidedig-
no. Fizemos muito. Para a 
estrutura estadual investi-
mos mais de R$ 250 milhões, 
mandamos EPIs para os mu-
nicípios, compramos venti-
ladores mecânicos direto da 
fábrica. Do ponto de vista de 
estruturação, o que precisava 
ser feito, foi. Agora é preciso 
cosiderar também a questão 
comportamental”, aponta.

Sobre o número de leitos 
públicos de UTI considerado 
“ideal” por um estudo de 
Universidade Federal de Goi-
ás (UFG), Ismael reconheceu 
que não é uma tarefa fácil, 
mas que o Estado, segundo 
ele, está fazendo seu papel 
nesse sentido. “Chegar ao 

número de 2 mil leitos de 
UTI em um curto espaço de 
tempo é praticamente im-

possível”, destaca.
Sobre o isolamento 14 x 

14 proposto pela UFG, Ismael 

salienta que, se não houver 
adoção em massa, pode per-
der a eficácia. No entanto, 

reafirma que os municípios 
têm autonomia para adotar 
ou não as medidas sugeridas 

pelo decreto assinado pelo 
governador Ronaldo Caiado 
na última semana.

Reprodução

“Agradeço, mas declino do convite para o MEC”, diz Renato Feder
O secretário de Educação 

do Paraná, Renato Feder, avi-
sou que não vai ser ministro 
da Educação após convite do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Conforme o Estadão revelou, 
o chefe do Planalto foi pres-
sionado pela ala ideológica 
do governo e por militares 
para não colocar Feder no 
comando do MEC.

“Agradeço ao presiden-
te Jair Bolsonaro, por quem 
tenho grande apreço, mas 
declino do convite recebido. 
Sigo com o projeto no Paraná, 
desejo sorte ao presidente e 
uma boa gestão no Ministério 
da Educação”, escreveu Re-
nato Feder em suas redes so-
ciais. Ele relatou que recebeu 
o convite de Bolsonaro para 
ser ministro na noite da última 
quinta-feira, 2. Conforme o 
Estadão publicou, alas ligadas 
ao escritor Olavo de Carvalho 
e aos militares no governo 
pressionam o presidente Jair 
Bolsonaro a reverter o convite 
feito ao secretário. Com isso, 
ele ficou de fora antes mesmo 
de ser anunciado oficialmente 
e é o segundo cotado da pasta 
que cai sem nunca ter sido mi-
nistro efetivamente.

A pasta do MEC está 
sem titular desde a saída de 

Abraham Weintraub, no úl-
timo dia 18, após o governo 
ser pressionado a fazer um 
gesto de trégua ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). O ex-
-ministro chamou integrantes 
da Corte de “vagabundos” 
em uma reunião ministerial. 
Bolsonaro chegou a escolher 
o economista Carlos Alberto 
Decotelli para a pasta. O go-
verno, porém, pediu que ele 
deixasse o cargo após ques-
tionamentos a seu currículo.

reação
Antes de anunciar o “não” ao 

convite de Bolsonaro, o secretá-
rio Renato Feder usou as redes 
sociais para reagir à pressão de 
alas ligadas ao escritor Olavo de 
Carvalho e aos militares no go-
verno federal. Pelo Twitter, o pa-
ranaense publicou uma série de 
mensagens neste domingo, 5, 
com seu currículo e se defendeu 
de ataques que recebeu. Uma 
das respostas dadas por ele foi 
à suposta divulgação de livros 
com “ideologia de gênero” - 
um tema caro a bolsonaristas 
- no Paraná. “Não existe ne-
nhum material com esse con-
teúdo aprovado ou distribuído 
pela Secretaria”, escreveu.

Os militares também foram 
surpreendidos com o convite 

do presidente e querem um 
nome ligado a eles. Dessa for-
ma, a nomeação de Renato Fe-
der era uma dúvida no Palácio 
do Planalto. Neste domingo, 
5, o paranaense escreveu no 
Twitter que gostaria de ser ava-
liado pelos índices da Educa-
ção no Paraná, e não por ma-
nifestações feitas no passado. 
Em 2007, Feder escreveu um 
livro defendendo a extinção do 
MEC e a privatização da rede 
de ensino no Brasil.

Ao Estadão, ele havia dito 
que não acredita mais nessa 
visão e, pelas redes sociais, 
reforçou o posicionamento 
mais uma vez. “Escrevi um 
livro quando tinha 26 anos 
de idade. Hoje, mais maduro 
e experiente, mudei de opi-
nião sobre as ideias contidas 
nele.” Na mesma sequência 
de mensagens, o secretário 
de Educação comemorou um 
dado incomum: a transferên-
cia de alunos de 10 mil famílias 
das escolas particulares para 
o ensino público no Paraná. A 
migração foi um efeito da pan-
demia de covid-19 e da crise 
econômica que se intensificou 
neste ano. Para o secretário, 
porém, “não existe melhor 
prova do que isso de que es-
tamos em um bom caminho.”
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

Formação de novos corretores de imóveis

Ser corretor de imóveis é participar de um ramo consolidado, maduro e cheio de oportunidades de 
crescimento. Ser corretor de imóveis continua valendo muito a pena para profissionais que colocam 
qualidade no que fazem e buscam atualização constante, .

A responsabilidade de ser um corretor de imóveis é muito grande, pois o cliente coloca toda confiança 
nele para a escolha de sonho, que é obter um imóvel.

Esta profissão a cada dia está se tornando valorizada e reconhecida pela sociedade goianiense e todo 
país.
     É de suma importância a presença de um profissional corretor de imóveis na hora de concluir uma 
transação imobiliária.

O curso de formação profissional de “ Técnico em Transações Imobiliárias” é indispensável àqueles  
que pretendem ingressar na carreira de corretor de imóveis.

O SINDIMÓVEIS-GO através da sua instituição de ensino, CEPSINDIMOVEIS, qualifica novos 
profissionais para o mercado competitivo .

Temos condições facilitadas e parceria com imobiliárias para o estágio supervisionado .
 

O que faz o profissional corretor de imóveis?

Área de marketing; Treinamento de Vendas; Administração de locação de bens imóveis e condomínios; 
Lançamentos;Vendas de imóveis de terceiros; Loteamentos de áreas rurais; Incorporações Imobiliárias; 
Avaliação de imóveis.

Maiores Informações : (62) 3942-6530 (62) 99261-7492

SINDIMÓVEIS recebe contrato do corretor associado 

	 O Sindicato dos Corretores de Imóveis no  Estado de Goiás , SINDIMÓVEIS-GO está   preparado para 
receber e  registrar o contrato referente ao corretor associado , previsto em Lei 13.097/15, art.139 onde fica 
regulamentada a possibilidade de o corretor de imóveis poder associar-se a uma ou mais imobiliárias, 
“mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício e previdenciário, 
mediante contrato de associação específico, registrado no Sindicato dos Corretores de Imóveis.

O sindicato montou um departamento específico no qual o assessor jurídico , prestará todo auxilio para 
o corretor de imóveis.

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o SINDIMÓVEIS, através do fone: (62) 3942-
6530 ou e-mail: sindimoveisgoias@gmail.com.

O modelo de contrato está disponível em nosso site: www.sindimoveis-go.org.br .Confira a Lei 13.097 de 
2015 art. 139 na integra..  
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Anvisa autoriza testes para 
outra vacina contra covid-19

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou a em-

presa chinesa Sinovac Biotech 
a realizar testes para uma nova 
vacina contra o novo coronaví-
rus. O teste da vacina deve ser 
feito em 9 mil pessoas, nos es-
tados de São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais e Paraná, 
além do Distrito Federal.

O estudo aprovado pela An-
visa se refere a um ensaio clíni-
co fase III duplo-cego, controla-
do com placebo. Antes de dar a 
autorização, a agência analisou 
as fases anteriores de teste da 
vacina. Foram realizados estu-
dos não-clínicos em animais, 
cujos resultados demonstraram 
que a vacina apresenta segu-
rança aceitável. A vacina é feita 
a partir de cepas inativadas do 
novo coronavírus.

O termo “ensaio clínico” se 
refere aos estudos de um novo 
medicamento realizados em se-
res humanos. A fase clínica serve 
para validar a relação de eficácia 
e segurança do medicamento e 
também para validar novas indi-
cações terapêuticas.

Este é o segundo teste de va-
cina contra covid-19 realizado no 
Brasil. O primeiro, desenvolvido 
pela universidade de Oxford, no 
Reino Unido, tem sido realizado 
em parceria com a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), 
com participação do grupo far-
macêutico Astrazeneca. Essa 
vacina já se encontra em estágio 
mais avançado de testes e há 
possibilidade de ser distribuída à 
população ainda este ano.

Reprodução



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

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

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

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 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

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 Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

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

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

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

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

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 
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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Bottas vence o GP da 
Áustria em corrida caótica, 
Hamilton é punido no fim

Com uma atuação se-
gura, bem a seu estilo, 
destoando dos adversários 
em uma corrida caótica e 
com vários abandonos, o 
finlandês Valtteri Bottas 
sustentou a primeira colo-
cação do começo ao fim 
e venceu o GP da Áustria, 
faturando a primeira vitó-
ria da temporada de 2020 
da Fórmula 1. Ele mostrou 
tranquilidade para resistir 
às investidas do compa-
nheiro de Mercedes Lewis 
Hamilton, que foi punido e 
ficou fora do pódio. Bottas 
conquistou a oitava vitória 
na carreira, a segunda no 
circuito Red Bull Ring de 
Spielberg, na Áustria.

O finlandês da Mer-
cedes fez a pole no trei-
no classificatório e teve 
tranquilidade e compe-
tência para manter o 
primeiro lugar até o fim, 
finalizando a corrida em 
1h30min55s739. “Lewis 
estava veloz hoje, mas eu 
consegui manter a calma. 
Não há melhor jeito de 
começar a temporada”, 
celebrou. Punido com três 
posições no grid de largada 
por desacelerar em bandei-
ras amarelas no treino classi-
ficatório depois do protesto 
da Red Bull junto à FIA, Lewis 
Hamilton largou em quinto.

O hexacampeão mun-
dial logo recuperou a posi-
ção e correu em segundo 
por quase toda a corrida. 
No entanto, o piloto da 
Mercedes recebeu punição 
dos comissários da prova 
de 5s por um toque no car-
ro do tailandês Alexander 
Albon no final e acabou 
fora do pódio, em quarto 
lugar, seu pior resultado na 
abertura de uma tempo-
rada desde 2014, quando 
abandonou o GP da Aus-
trália. Assim, a segunda 
colocação ficou com o mo-
negasco Charles Leclerc, da 
Ferrari, que teve uma exce-
lente performance apesar 
das limitações de seu carro.

O pódio foi completo 
pelo jovem inglês Lando 
Norris, da McLaren, que 
chegou entre os três me-
lhores pela primeira vez na 
carreira e foi um dos des-
taques da corrida. “Estou 
sem palavras. Em alguns 
momentos, eu achei que 
tinha vacilado, mas eu con-
segui passar o Pérez e subir 
no pódio. Estou tão feliz e 
orgulhoso pelo time”, disse 
Norris, dono da volta mais 
rápida da pista. Como pre-
visto, a cerimônia de en-
trega dos troféus foi bem 
diferente do usual.

Os três pilotos se man-
tiveram distantes uns dos 

outros no pódio e usaram 
máscaras de proteção, obe-
decendo ao protocolo de 
prevenção à covid-19. Ao fi-
nal do hino da Alemanha, em 
comemoração ao triunfo da 
Mercedes, não houve abra-
ços e cada um comemorou 
com seu champagne. Um dos 
favoritos a brigar pelo topo, 
Max Verstappen, que largou 
no segundo posto, beneficia-
do com a punição a Hamilton, 
teve um dia para esquecer. O 
seu carro da Red Bull sofreu 
uma pane e ele teve de aban-
donar a prova após 12 voltas, 
quando era vice-líder e man-
tinha a perseguição a Bottas.

O holandês, que venceu na 
Áustria em 2018 e 2019, foi 
aos boxes e ainda tentou vol-
tar à pista, mas o carro parou. 
Verstappen não foi o único a 
não cruzar a linha de chegada. 
Foi uma prova à moda antiga, 
caótica, cheia de alternância 
de posições, disputas e marca-
da por uma série de abando-
nos. No final, apenas 11 pilotos 
completaram o percurso. Kevin 
Magnussen, Romain Grosjean, 
Kimi Raikkonen, Lance Stroll, 
Daniel Ricciardo, George Rus-
sell, Daniil Kvyat e Alexander 
Albon foram os outros a aban-
donar. O espanhol Carlos Sainz, 
da McLaren, cruzou a linha de 
chegada em quinto, seguido 
pelo mexicano Sergio Pérez, 
da Racing Point. Os franceses 
Pierre Gasly, da AlphaTauri, 
e Esteban Ocon, da Renault, 
apareceram na sétima e oitava 
colocações, respectivamente, 
e o italiano Antonio Giovinazzi, 
da Alfa Romeo, foi o nono.

O alemão Sebastian Vettel, 
da Ferrari, completou o grupo 
dos dez melhores colocados. O 
tetracampeão mundial amar-
gou seu pior início na categoria 
desde a temporada de 2014, 
quando não terminou a prova 
em Melbourne. Antes da lar-
gada, a maioria dos pilotos se 
ajoelhou em sinal de protesto 
contra o racismo. O movimen-
to foi liderado por Hamilton, o 
único negro na categoria e que 
se posiciona com frequência e 
veemência em favor de justiça 
racial. Todos usaram camisetas 
pretas com mensagens antir-
racistas. Em razão do calendá-
rio apertado e dada a limitada 
opção de circuitos em virtude 
da pandemia do novo corona-
vírus, a Fórmula 1 optou por 
realizar rodadas duplas nesta 
temporada. Assim, a próxima 
corrida será novamente na 
Áustria, no próximo domin-
go. A categoria usou a criati-
vidade para criar nomes para 
diferenciar as duas provas 
realizadas no mesmo país. A 
próxima corrida é o GP da Es-
tíria, estado austríaco onde 
se localiza o autódromo, na 
cidade de Spielberg.

Bailarinos promovem 
aula de dança gratuita 
para idosos na quarta

OS bailarinos Da-
niel Calvet e 
João Paulo 

Gross realizam, na próxima 
quarta-feira (8/7), das 16h 
às 18h, aula de dança on-line 
gratuita para idosos, trans-
mitida por meio da platafor-
ma Zoom. A aula não possui 
pré-requisitos relacionados 
a técnicas de dança e foi ela-
borada pensando as carac-
terísticas e necessidades do 
público com idade avançada.

Os interessados devem 
enviar e-mail para ateliedo-
gesto@gmail.com. As ações 
também podem ser acom-
panhadas através do perfil 
do Ateliê no Instagram: @

ateliedogesto. A proposta do 
aulão voltado para idosos, 
segundo Gross, é proporcio-
nar um momento no qual as 
pessoas possam escutar o 
próprio corpo e respirar, o 
que proporciona um fortale-
cimento de dentro para fora.

Para ele, que ministrará a 
aula, a atual situação de isola-
mento social exige uma maior 
conexão conosco, com nosso 
corpo e nossa casa. “Precisamos 
de cuidado para manter o nosso 
equilíbrio e a sanidade diante de 
tudo o que vem acontecendo 
com o mundo”, comenta.

Aqueles que estão acostu-
mados a ver os movimentos 
desafiadores que os bailari-

nos desenvolvem nos palcos, 
não precisam ter medo. A 
aula terá um método ade-
quado para o público idoso. 
“Iremos trabalhar um mape-
amento pelo corpo todo, per-
ceber nossa estrutura e suas 
conexões compreendendo o 
corpo como uma rede inter-
ligada e ativa. Trabalharemos 
com manipulação das partes 
do corpo e identificando suas 
ligações com a percepção, 
memória, integrando os sen-
tidos do movimento”, explica.

Ao final, indica o bailari-
no, os alunos e alunas po-
derão estar mais conectados 
com o aqui e agora. “A dança 
tem a capacidade de trazer e 

se empoderar das suas quali-
dades colaborando para um 
desenvolvimento com maior 
refinamento e conhecimen-
to de você mesmo”. Mais do 
que trabalhar o corpo, a aula 
proporcionará uma conexão 
também com as emoções: 
“dançar é reviver e sentir 
histórias vividas através do 
movimento, deixando aflo-
rar sensações e sentimentos 
revigorando toda potência e 
vitalidade da vida que car-
regamos. É dizer, sentir e 
afirmar que estamos vivos, 
que cada um importa, e que 
fazemos parte de um grande 
movimento do universo”, co-
menta João Paulo Gross.
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