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Brasil tem média diária de 
1.017 mortes por covid-19
Pela sétima semana consecutiva, o Brasil registrou uma média diária de mortos pelo novo coronavírus acima de mil. 
Nos últimos sete dias, foram 1.017 óbitos, segundo levantamento feito pelo consórcio de veículos da imprensa. p2
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Presidente do Barcelona 
descarta contratação de Neymar
O Barcelona não vai tentar contratar Neymar na 
atual janela de transferências do verão europeu. p8

Diário Do EstaDo

HaMiltoN 
vence em 

SilverStone 
com pneu 
furado p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 3 de Agosto de 2020cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

aeroporto de Goiânia recebe 
liberação para operações internacionais
O Aeroporto de Goiâ-

nia/Santa Genoveva 
recebeu as libera-

ções da Receita Federal para 
realizar operações interna-
cionais de passageiros e car-
gas.  Essa etapa do processo 
de internacionalização foi 
finalizada nesta sexta-feira 
(31/7), com a publicação dos 
Atos Declaratórios Executi-
vos da Receita Federal no 
Diário Oficial da União. Ago-
ra, a Infraero irá submeter o 
processo à Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac), res-
ponsável por emitir a porta-
ria que atualiza o cadastro 
do aeroporto e o libera para 
receber os voos.

Com os atos da Recei-
ta Federal, os terminais de 
passageiros e de logística de 
carga têm suas estruturas 
certificadas para receber as 
atividades de alfândega e 
controle aduaneiro em voos 
internacionais que cheguem 
ou partam de Goiânia, assim 
como mercadorias em trân-
sito rodoviário que precisem 
de despacho para importa-
ção e exportação.

Foram investidos pela 
Infraero R$ 185,5 mil nas 
adequações do Aeroporto 
Santa Genoveva para que o 
recebimento das aprovações 
de todos os órgãos relacio-
nados ao atendimento de 
voos internacionais – Recei-
ta Federal, Polícia Federal, 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e Mi-
nistério da Agricultura. Para 
isso, foram adquiridos mais 
equipamentos de segurança 
como raios-x e detectores de 
metal, além de bancadas de 

atendimento e vistoria dos 
órgãos, sistema de vigilân-
cia e nova sinalização. Hou-
ve ainda a necessidade de 
adequação da sinalização do 
terminal e separação de flu-
xos, visto que os embarques 
e desembarques internacio-
nais não podem se misturar 
com os domésticos.

O trabalho contou ainda 
com a parceria e o diálogo 
entre as autoridades locais. 
“Houve uma aproximação 
com o Governo do Estado e 
com a Prefeitura de Goiânia 
com o objetivo de tornar o 
Santa Genoveva internacio-
nal. Graças a essa construção 
coletiva, Goiânia finalmente 
conquistou essa condição 
tão desejada”, afirma o su-
perintendente do aeroporto, 
Antônio Erivaldo Sales.

 
Busca por voos
Após a manifestação da 

Anac sobre a liberação dos 

voos internacionais, a In-
fraero seguirá atuando em 
conjunto com os poderes 
públicos locais e represen-
tantes da economia da re-
gião para buscar a retoma-
da dos voos em Goiânia e a 
abertura de novas operações 
para o exterior. “A pandemia 
fez todo o setor aéreo rever 
seus planos, mas a Infraero 
está pronta para assegurar 
os cuidados que todos os pú-
blicos exigem do aeroporto, 
de maneira que a retomada 
das atividades seja segura e 
favoreça também, de forma 
gradativa, a busca por voos 
para o exterior, seja com as 
companhias que atuam hoje 
ou com novas empresas aé-
reas que queiram ter Goiânia 
como base”, avalia Antônio.

 
Logística aprimorada
O Aeroporto Santa Ge-

noveva passa a contar com 
condições de se tornar um 

importante elo na cadeia 
logística que atende ao es-
tado de Goiás, tanto nas 
atividades de importação 
e exportação pelo modal 
aéreo, quanto no modal ro-
doviário, disponibilizando 
recursos operacionais e fa-
cilidades para atendimento 
à logística de carga.

Para essa atividade, o 
Teca de Goiânia, que é ope-
rado pela concessionária 
PAC Log, conta com uma es-
trutura de 6,3 mil m² e que 
dispõe de equipamentos 
operacionais e estrutura de 
câmaras frias para recebi-
mento, conservação e logís-
tica de cargas e insumos re-
cebidos no aeroporto.

“O Santa Genoveva está 
numa localização estratégica 
e interliga, por meio da BR-
153, polos industriais como 
os de Anápolis e Aparecida 
de Goiânia, que terão no 
aeroporto um equipamento 

de infraestrutura capaz de 
contribuir para o desenvolvi-
mento econômico do Estado 
e regiões vizinhas”, avalia 
Antônio Erivaldo.

 
Serviços ao mercado
A Infraero, com seus quase 

50 anos de atuação na avia-
ção civil brasileira, oferece 
projetos e consultorias aos 
operadores de aeroportos 
que queiram aprimorar suas 
atividades com processos de 
internacionalização, expansão 
de infraestrutura, operação, 
entre outros. São soluções 
customizadas, planejadas e 
executadas de acordo com 
as necessidades da adminis-
tração e dos ordenamentos 
regulatórios, com um por-
tfólio de serviços e produtos 
tecnológicos nas áreas téc-
nicas, de gestão e operação, 
alinhados com as rigorosas 
exigências do mercado de 
aviação civil internacional.

Reprodução

Brasil 
registra
média 
diária 
de 1.017 
mortes por 
covid-19

Pela sétima semana 
consecutiva, o Brasil re-
gistrou uma média diária 
de mortos pelo novo co-
ronavírus acima de mil. 
Nos últimos sete dias, fo-
ram 1.017 óbitos, segun-
do levantamento feito 
pelo consórcio de veícu-
los da imprensa que reú-
ne o jornal O Estado de S. 
Paulo, G1, O Globo, Extra, 
Folha de S.Paulo e UOL.

O balanço divulgado 
neste sábado, 1º de agos-
to, registrou 1.048 novas 
mortes nas últimas 24 
horas, elevando o total 
para 93.616. Números 
divulgados pelo Minis-
tério da Saúde na noite 
do sábado mostram que 
1.865.729 pessoas já se 
recuperaram da infecção 
pelo novo coronavírus 
em todo o País.

Ainda de acordo com 
o consórcio, 2.708.876 
brasileiros já testaram 
positivo para a contami-
nação desde o primeiro 
registro no fim de feverei-
ro. No último dia, 42.578 
novos casos entraram 
para a contabilização, e a 
evolução da média móvel 
em duas semanas foi de 
44.635. O Estado de São 
Paulo segue como o mais 
afetado pela covid-19 no 
Brasil, com 23.236 óbitos 
e 552.318 casos confir-
mados, segundo infor-
mou o governo estadual 
neste sábado.

Em segundo lugar está 
o Rio de Janeiro, com um 
total de 167.213 casos e 
13.556 mortes, informou 
a Secretaria de Estado de 
Saúde. No triste ranking 
mundial da pandemia, o 
Brasil é o segundo país 
com mais casos de co-
vid-19, ficando atrás ape-
nas dos Estados Unidos, 
que somam 4.608.206 
contaminações, segundo 
dados da Universidade 
Johns Hopkins até às 20 
horas (horário de Brasí-
lia). O terceiro país com 
mais infectados é a Índia, 
com 1.695.988 casos.

Motel de Aparecida 
é multado em R$ 20 mil 
por festa clandestina

Suspeitos de matar menino Danilo têm 
prisão preventiva decidida pela Justiça

Um motel de Aparecida 
de Goiânia foi multado em 
R$ 20 mil, na noite de sexta 
(31/7) para sábado, por rea-
lizar uma festa clandestina. 
Eventos festivos com aglo-
meração durante a pande-
mia de covid-19 são proibi-
dos por decreto municipal. 

Os fiscais da Secretaria 

Municipal de Meio Ambien-
te (Semma) receberam de-
núncia anônima e compare-
ceram ao local. Na hora da 
operação, havia poucas pes-
soas e o som estava baixo. 

A Semma informou que 
tem recebido centenas de 
denúncias de festas clandes-
tinas todas as semanas.

Por determinação do 
Poder Judiciário, a prisão 
dos suspeitos de terem 
matado o menino Danilo 
de Sousa, de 7 anos, em 
Goiânia, foi convertida 
em prisão preventiva. 

Segundo a Polícia Civil, 
o auto de prisão dos dois 
homens investigados foi 
homologado e a prisão 
que foi em flagrante foi 

convertida em preventiva. 
“A Polícia Civil agrade-

ce ao Poder Judiciário e 
ao Ministério Público pela 
compreensão dos fatos que 
ensejaram a necessidade 
de uma prisão preventiva, 
conforme pleiteado pela 
Delegacia de Homicídios. 
Os investigados permane-
cem custodiados na Dele-
gacia de Capturas.”, diz co-

municado enviado pela 
polícia à imprensa.

Na última sexta-feira 
(31/7), a Polícia Civil 
prendeu dois suspeitos 
do assassinato de Danilo 
de Souza, de 7 anos. Se-
gundo os investigadores, 
Reginaldo Lima Santos, 
padrasto da criança, e 
Hian Alves foram detidos 
em Abadia de Goiás.
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Bolsonaro confirma que deu aval 
para Guedes discutir novo imposto
O presidente Jair Bolso-

naro confirmou nes-
te domingo (2/8) que 

deu o aval para o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, de-
bater com o Congresso a cria-
ção de uma ‘nova’ CPMF, em 
contrapartida à redução ou 
extinção de outros impostos. 
Bolsonaro citou como exem-
plo a redução de percentuais 
na tabela do Imposto de Ren-
da ou a ampliação da isen-
ção, a desoneração da folha 
de pagamento ou a extinção 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Segun-
do ele, não haverá aumento 
da carga tributária.

“O que eu falei com o Paulo 
Guedes, você fala CPMF, né, 
pode ser o imposto que você 
quiser, tem que ver por outro 
lado o que vai deixar de existir. 
Se vai diminuir a tabela do Im-
posto de Renda, o percentual, 
ou aumentar a isenção, ou de-
sonerar a folha de pagamen-
tos, se vai também acabar com 
o IPI”, disse ao ser questionado 
se teria dado o aval para Gue-
des discutir uma nova CPMF 
com o Parlamento.

O presidente conversou 
com jornalistas ao parar 
numa padaria no Lado Nor-
te, em Brasília, durante pas-
seio de moto acompanhado 
do ministro da Secretaria de 

Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos. Como mostrou o Bro-
adcast/Estadão na última 
sexta-feira, com o estrago da 
covid-19 no mercado de tra-
balho, Guedes convenceu o 
presidente a liberar a discus-
são pública da volta do tribu-
to com o argumento de que 
não se trata da antiga CPMF, 
porque não haverá aumento 
da carga tributária.

Neste domingo, Bolsonaro 
ponderou, no entanto, que 

se a população entender que 
não é necessário mexer nes-
ses tributos, a saída é “deixar 
como está”. Para o presiden-
te, não se trata nem mesmo 
de o Congresso entender ou 
não que um novo imposto 
deva ser criado, já que o Exe-
cutivo e o Parlamento são 
“subordinados ao povo”.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), é o 
maior crítico do retorno de 
um tributo nos moldes da 

CPMF. “Então eu falei para 
ele (Guedes), quando for 
apresentar a vocês, botar 
os dois lados da balança. Se 
o povo não quiser, vou nem 
falar Parlamento, nós e o 
Parlamento somos subor-
dinados ao povo. Se o povo 
achar que não deve mexer, 
deixa como está. Agora, tem 
o dono da padaria aqui, a 
dificuldade que é contratar 
gente com esse emaranhado 
de leis que temos pela fren-

te, direitos”, disse. Guedes 
tenta convencer o presiden-
te a aceitar o envio do proje-
to com a possibilidade de au-
mentar a faixa de isenção do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF), hoje em R$ 1,9 
mil por mês, uma promessa 
de campanha de Bolsonaro, 
e viabilizar o Renda Brasil, o 
programa social que o gover-
no desenha para substituir o 
Bolsa Família. Guedes quer 
enviar o projeto com o novo 

tributo ainda em agosto. 
Questionado sobre quando 
a segunda fase da proposta 
de reforma tributária deve 
ser enviada pelo governo, 
Bolsonaro respondeu não 
saber. “Todo mundo falan-
do sobre tudo. Ela só vai 
para o Congresso depois de 
assinatura minha. Não tem 
aumento de carga tributária, 
tem para substituir imposto. 
Se for aumentar, pessoal não 
aguenta mais pagar imposto 
não”, disse.

Cloroquina
Diagnosticado com co-

vid-19 no início de julho, e 
agora, segundo ele, já tes-
tado negativo, o presidente 
conversou com apoiadores 
durante o passeio, usando 
máscara. No comércio, o 
presidente falou com o fun-
cionário de uma farmácia 
sobre como estão as vendas 
da hidroxicloroquina, remé-
dio defendido por Bolsonaro 
para o tratamento do novo 
coronavírus - apesar de até 
o momento não ter compro-
vação científica de sua eficá-
cia. Segundo o funcionário, a 
“demanda” pelo remédio é 
maior que a oferta. “É por-
que o insumo vem da Índia e 
parece que está meio fecha-
do lá”, respondeu Bolsonaro.

Reprodução

Reprodução

Felipe Neto aceita convite de 
Maia para discutir PL das fake news

O youtuber e influenciador 
digital Felipe Neto aceitou o 
convite do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), para participar 
de uma reunião na próxima 
semana, na qual será discuti-
do o projeto de lei (PL) da fake 
news. O PL 2630/2020, que 
visa combater a disseminação 
de notícias falsas, já foi apro-
vado no Senado Federal e está 
em tramitação na Câmara.

O político e o youtu-
ber trocaram neste sábado 

(1º/8), mensagens públicas 
pelo Twitter. Maia saiu em de-
fesa do Felipe Neto, que tem 
sido alvo de ataques após se 
posicionar contra o presiden-
te da República, Jair Bolsona-
ro. Recentemente, inclusive, 
Neto gravou um vídeo para 
o jornal norte-americano The 
New York Times em que clas-
sifica Bolsonaro como o “pior 
presidente do mundo” e o 
compara ao presidente ame-
ricano, Donald Trump.

Ao mencionar Felipe 

Neto no tuíte, Maia afirmou 
que “a covardia é a virtude 
dos fracos”. “Esses ataques 
só reforçam o caráter da-
queles que são incapazes de 
vencer um debate com ar-
gumentos e com respeito.”

O presidente da Câma-
ra escreveu ainda que, “por 
tudo que você tem sofrido 
nesses dias, nós vamos ace-
lerar o projeto de combate às 
fake news”. Convidou então o 
youtuber para a reunião - e 
foi prontamente aceito.
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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”.

Vem aí 
“  Dia Nacional do Corretor de Imóveis”

O SINDIMÓVEIS-GO juntamente com as entidades do mercado imobiliário promovem a “ O mês  
comemorativo ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis” , realizada no mês de agosto, onde será inserida 
cursos, oficinas, palestras relacionadas. Devido  a PANDEMIA realizaremos on-line.

Consta na programação : Sessão Solene na Câmara Municipal de Goiânia, onde será realizada através 
de videoconferência .

Confira a programação completa  nas mídias sociais e site do SINDIMÓVEIS e entidades parceiras.

Corretor, faça parte do 
seu sindicato!

O Sindicato está sempre associado à 
noção de defesa com just iça 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  em comuns.

Caro colega, ser associado ao sindicato da 
sua categoria você poderá : Fazer sugestões no 
aprimoramento das leis relacionadas a 
categoria e ao mercado imobiliário; Conhecer 
outras entidades afins aos interesses da classe; 
Ajudar a f iscal izar intermediár ios não 
habilitados; Ganha benefícios através de 
serviços, convênios e parcerias;  Usufrui de 
assistência jurídica para assuntos profissionais;  
,Colabora no desenvolvimento da solidariedade 
da classe ; Participa de todas as ações que 
venham beneficiar a categoria ; Participa de  
cursos e eventos realizados pelo sindicato; 
Troca experiências profissionais.

O presidente do SINDIMÓVEIS, Geraldo 
Dias está à disposição da categoria para 
receber  re iv ind icações,  sugestões .É 
importante a participação de todos. Sindicato 
forte, categoria respeitada.

CEPSINDIMOVEIS  forma  
profissionais para o 
mercado imobiliário  

 	 O  Centro  de Ensino Profissional , instituição 
de ensino do Sindicato dos Corretores de Imóveis 
no Estado de Goiás  forma novos profissionais 
corretores de imóveis há sete anos.

Nesse período mais de oitocentos profissionais 
entraram  no competitivo  mercado imobiliário, onde 
através de professores qualificados e da área 
tornaram-se especialistas no setor.

O objetivo da instituição é desenvolver uma 
base humanística para ampliar suas perspectivas, 
de tec tando opor tun idades para  o  fu tu ro  
profissional.

Além das d isc ip l inas min is t radas ,  o 
CEPSINDIMOVEIS tem um diferencial . São 
convidados profissionais da área para realizar 
palestras e work-shop com temas relacionados à 
matéria e ao setor imobiliário. É importante ressaltar 
que essas atividades mencionadas anteriomente,a 
priori  estão sendo ministradas on-line.  

Inscrições: Para maiores esclarecimentos entrar 
em contato através do fone: (62) 3942-6530, (62) 

99261-7492 . 
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Pandemia arrasa pequeno 
produtor da América Latina
Dificuldades para en-

contrar comprado-
res, falta de dinheiro 

para obter insumos para a 
próxima safra, colheitas es-
tragando por falta de mão 
de obra, problemas no trans-
porte de mercadorias. Esse é 
o cenário deixado pela pan-
demia do novo coronavírus 
para 16 milhões de famílias 
de pequenos produtores 
rurais - de produtores de 
batata no Peru a colhedores 
de café na América Central. 
A pandemia interrompeu 
as cadeias de fornecimen-
to de alimentos, reduziu o 
preço dos produtos na re-
gião, enfraqueceu mercados 
compradores como China, 
Europa e Estados Unidos e 
agravou a situação já difícil 
de milhões de agricultores.

O tamanho médio das 
propriedades familiares na 
América Latina e Caribe é 
de cerca de 13 hectares - o 
equivalente a 13 campos de 
futebol. E elas representam 
8 em cada 10 propriedades 
na região, segundo a ONU. 
Uma pesquisa nacional 
no Peru mostrou que 90% 
dos agricultores deixaram 

de consumir algum tipo de 
alimento durante a pande-
mia e 30% afirmaram ter 
mais medo da fome do que 
do vírus. “O impacto em 
termos alimentares está 
sendo muito marcado nas 
zonas rurais”, explica o eco-
nomista Eduardo Zegarra, 
doutor em economia agrá-
ria e pesquisador do Grupo 
de Análises para o Desen-
volvimento do Peru.

Cerca de 200 mil traba-
lhadores informais peruanos 
tiveram de deixar cidades 
como Lima, Arequipa e Tru-
jillo - que concentram um 
terço da população - e vol-
taram para regiões rurais e 
municípios menores onde 
vivem suas famílias. O auge 
do isolamento social coinci-
diu com a colheita de bata-
tas, um dos alimentos mais 
importantes do país. Muitos 
produtores não puderam 
vender seus produtos na 
cidade, outros não encon-
traram mão de obra para a 
colheita e o vegetal apodre-
ceu em dezenas de roças. 
Para piorar, a fronteira com a 
Bolívia, que adquire parte da 
batata, fechou.

“O Estado peruano não 
teve mecanismos concretos 
de apoio direto à população 
rural e indígena, o que fez 
com que houvesse muitas 
dificuldades. A agricultura 
foi muito golpeada pela pa-
ralisação da economia e a 
renda, muito afetada”, diz 
Zegarra. O especialista de-
fende que o governo passe 
a comprar alimentos, princi-
palmente de pequenos pro-
dutores, assim como ocorre 
no Brasil. As cerca de 200 
mil famílias que cultivam 
café no Peru também foram 
impactadas. “Em alguns 
casos, o grão estragou na 
árvore. Em outros, não foi 
possível vender”, afirma.

Na vizinha Colômbia, a 
safra de café, um dos prin-
cipais componentes do 
agronegócio local, também 
sofreu. A pandemia atrasou 
a colheita e dificultou a dis-
tribuição, afetando a vida de 
pelo menos 800 mil famílias 
que vivem direta e indireta-
mente do café colombiano. 
No país, as propriedades de 
café têm, em média, 2,5 hec-
tares e milhares de produto-
res tiveram dificuldades de 

encontrar compradores, já 
que não podiam se deslocar 
até os centros de compra e 
de beneficiamento. Os tra-
balhadores informais tam-
bém não podiam se deslocar 
conforme a colheita ocorria.

Nas plantações, a colhei-
ta manual passou a ocorrer 
com maior distanciamen-
to e, caso um trabalhador 
apresentasse sintomas do 
vírus, não voltava a traba-
lhar. Como os deslocamen-
tos entre as regiões foram 
reduzidos, autoridades se 
mobilizaram para encontrar 
trabalhadores na própria re-
gião. “Já que não se podia ir 
de uma região para outra, 
criamos grupos de empre-
gos regionais para encon-
trar mão de obra e as pesso-
as que ficaram sem trabalho 
se dispuseram a encontrar 
uma recolocação”, conta 
Gustavo Gómez, gerente 
da Associação Nacional de 
Exportadores de Café da Co-
lômbia, a Asoexport.

E-commerce
Diante da dificuldade de 

conectar produtores e com-
pradores, países como Peru, 

Colômbia, Costa Rica e Chile 
desenvolveram plataformas 
online para vender o exce-
dente. “O e-commerce será 
de agora em diante uma via 
imprescindível de venda e 
comunicação direta com as 
pessoas que compram fru-
ta”, afirma Jorge Valenzue-
la, presidente da Federação 
de Produtores de Frutas do 
Chile. “O comércio eletrô-
nico tem exigências muito 
peculiares de embalagens, 
apresentação, imagem, mar-
ca e os produtores de fruta 
devem responder a essas de-
mandas, o que vai acelerar o 
processo de modernização.”

A Vega Central de San-
tiago, o principal ponto de 
abastecimento da capital 
onde vivem cerca de 7 mi-
lhões de habitantes, teve 
uma redução drástica do 
fluxo de pessoas e merca-
dorias no pico da pandemia. 
Algumas entradas foram fe-
chadas e o limite de pessoas, 
reduzido. “As vendas caíram 
70%. Muita gente deixou de 
vir por causa da quarentena, 
então é preciso se adaptar”, 
comenta Arturo Guerrero, 
um funcionário do local.

Um dos maiores pro-
dutores de frutas frescas 
da América do Sul, o Chile 
foi inicialmente prejudica-
do pelas quarentenas na 
China, que reduziram as 
compras de produtos im-
portados. As colheitas de 
frutas como maçãs, kiwis, 
uva e abacate ocorreram 
com adaptações e distan-
ciamento social, já que o 
governo manteve o agrone-
gócio fora da quarentena.

América Central
Nos países produtores de 

café da América Central e no 
México, a maior preocupa-
ção é a próxima safra, que 
começa este mês, por causa 
da dificuldade de encontrar 
mão de obra para a colheita. 
Algumas fronteiras como a 
de Guatemala e México têm 
todos os anos um grande 
fluxo de pessoas, o que não 
deve acontecer agora.

“Na Costa Rica, quem 
colhe o café são os nicara-
guenses ou panamenhos”, 
diz Erick Quirós, integrante 
do Programa Cooperativo 
Regional para o Desen-
volvimento Tecnológico e 
Modernização da Cafeicul-
tura, que reúne dez paí-
ses responsáveis por 25% 
da produção mundial de 
café arábica, um dos mais 
consumidos. A estimativa 
é que sejam gerados 5 mi-
lhões de empregos diretos 
nesses dez países em toda 
a cadeia do café.



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

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

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

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

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

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466

GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA-------------------------------

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

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

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA Casa 
solteira, laje, bom aca-
bamento. No tamasuíte, 
2 banheiros e garagem 
com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Presidente do 
Barcelona descarta 
contratação de Neymar

Um dos clubes mais 
afetados financeiramente 
pela crise decorrente da 
eclosão da pandemia de 
covid-19, o Barcelona não 
vai tentar contratar Ney-
mar na atual janela de 
transferências do verão 
europeu. Quem garante é 
o presidente do clube, Jo-
sep Maria Bartomeu, que 
afirmou que seria “inviá-
vel” nesse momento tra-
zer o craque brasileiro. 
“Nesta situação, é inviá-
vel. O PSG também não 
quer vendê-lo, é normal 
porque é um dos melho-
res jogadores do mundo. 
No verão passado, tenta-
mos muito, mas neste ve-
rão não haverá tentativa”, 
assegurou o dirigente, 
em entrevista ao jornal 
espanhol Sport.

O clube catalão deixou 
de arrecadar cerca de 200 
milhões de euros (R$ apro-
ximadamente R$ 1,2 bi-
lhões) entre março e junho 
em virtude da crise que se 
instalou gerada pela pande-
mia, o que obriga os clubes 
a terem mais austeridade 
em suas gestões. “Se a situ-
ação da pandemia não me-
lhorar, não haverá público 
em museus, lojas e segui-
remos perdendo dinheiro. 
Somos obrigados a sermos 
muito rigorosos na gestão: 
precisamos revisar quais in-
vestimentos são essenciais 
e quais podem esperar”, 
explicou Bartomeu.

Ele também revelou 
que as negociações pelo 
argentino Lautaro Marti-
nez com a Inter de Milão 
estão paradas e reiterou 
que o Barcelona não vai 
gastar tanto em reforços 
como em outros anos. “A 
situação não convida a 

grandes investimentos”, 
pontuou. Bartomeu crê 
que o impacto financeiro 
nos clubes não vai durar 
apenas um ano, mas sim 
três ou quatro. Diante do 
cenário atual, o dirigente 
considera que a melhor 
forma de negociar joga-
dores é por meio de tro-
cas entre as equipes.

“Todos os grandes 
clubes europeus foram 
afetados. Todos traba-
lham para se adaptar”. O 
presidente do Barcelona 
também negou que pen-
sou em demitir o técnico 
Quique Setién, apesar das 
inúmeras especulações 
na imprensa catalã so-
bre a saída do treinador 
depois da perda do Cam-
peonato Espanhol e das 
críticas de Lionel Messi 
sobre o desempenho da 
equipe na temporada.

“Em nenhum momen-
to pensamos em mudar 
de treinador. Sei que al-
gumas informações fo-
ram divulgadas dizendo 
que, se ele não vencesse 
dois jogos, iríamos trocá-
-lo. Mas nunca falei so-
bre isso”, garantiu. O di-
rigente também rejeitou 
que tenha conversado 
com outros treinadores, 
especialmente Xavi Her-
nández, ídolo do clube e 
hoje técnico do Al-Sadd, 
do Catar. “Nós não fala-
mos com ninguém. Falo 
com Xavi porque temos 
um bom relacionamento, 
mas ele recentemente 
renovou com sua equi-
pe. Xavi virá um dia para 
treinar no Barça. E ele vai 
decidir isso. E será um 
sucesso quem o trouxer, 
mas quando ele achar 
que está pronto”.

Com drama, Hamilton 
supera pneu furado na última 
volta e vence em Silverstone

Com uma dose de dra-
ma - e também de 
sorte - Lewis Hamilton 

conquistou mais uma vitória 
na temporada da Fórmula 
1. O hexacampeão mundial 
teve o pneu furado na última 
volta do circuito de Silvers-
tone, se arrastou nas curvas 
finais, mas conseguiu segu-
rar a ponta e vencer o GP da 
Inglaterra neste domingo. 
Hamilton fechou a prova em 
1h28min01s283, pouco mais 
que cinco segundos mais rá-
pido em relação a Max Vers-
tappen, que cruzou a linha de 
chegada na segunda posição.

O holandês da Red Bull 
fez uma parada a mais nos 
boxes para colocar pneus 
macios a fim de conseguir 
fazer a volta mais rápida e, 
por consequência, garantir 
um ponto extra. A estraté-
gia deu certo e Verstappen 
assegurou a volta mais rápi-
da. No entanto, se a parada 
não tivesse acontecido, ele 

teria tempo para aproveitar 
o pneu furado do Hamilton, 
ultrapassar o rival e venceria 
a prova. Charles Leclerc mais 
uma vez superou as compli-
cações de seu carro da Ferra-
ri e completou o pódio.

“O pneu furou na reta 
e o meu coração foi parar 
na boca. Eu só rezava para 
conseguir chegar. Eu estava 
tranquilo no final. Bono (en-
genheiro da Mercedes) es-
tava me dando informações 
(sobre Max Verstappen). Eu 
realmente nunca passei por 
algo assim na última volta”, 
destacou Hamilton. Com a 
87ª vitória na Fórmula 1, Ha-
milton ficou a apenas quatro 
de igualar o recorde do ale-
mão Michael Schumacher.

O piloto da Mercedes li-
dera o campeonato com 88 
pontos, 30 a mais que seu 
companheiro Valtteri Bottas. 
Na atual temporada, foi o 
terceiro triunfo do britânico 
em quatro corridas. O pneu 

do carro de Bottas também 
furou, mas não na “hora 
certa”, como o do compa-
nheiro de Mercedes. Assim, 
o finlandês, que passou boa 
parte da prova no segundo 
lugar, foi obrigado a fazer 
um pit stop extra e acabou 
terminando a corrida na 11ª 
colocação, fora, portanto, da 
zona de pontuação.

A Renault colocou seus 
carros na quarta e sexta po-
sições, com o australiano 
Daniel Ricciardo à frente do 
francês Esteban Ocon. O jo-
vem britânico Lando Norris, 
da McLaren, ficou entre eles, 
no quinto posto. O francês 
Pierre Gasly, da AlphaTauri, 
foi o sétimo. Atrás dele vie-
ram o tailandês Alexander 
Albon, da Red Bull, e o cana-
dense Lance Stroll, da Racing 
Point. O alemão Sebastian 
Vettel teve dificuldades mais 
uma vez com sua Ferrari e 
terminou em décimo.

Chamado às pressas pela 

Racing Point para substituir o 
mexicano Sergio Pérez, diag-
nosticado com covid-19, Nico 
Hulkenberg não conseguiu 
sequer largar. O alemão teve 
um problema na unidade de 
potência do seu carro e não 
competiu. A prova também foi 
marcada pelo forte acidente 
do russo Daniil Kvyat. O piloto 
da AlphaTauri perdeu o contro-
le do carro e bateu forte. Mes-
mo assim, saiu ileso. Irritado, 
porém, pelo acidente, empur-
rou uma câmera que o filmava.

Depois de Hamilton cobrar 
mais apoio da FIA e da Fórmu-
la 1 e pedir esforço maior de 
outros pilotos na luta contra o 
racismo, a categoria organizou 
um protesto antirracista antes 
da largada neste domingo. Ain-
da assim, sete dos 20 pilotos 
escolheram não se ajoelhar. 
Os pilotos voltam a acelerar no 
próximo fim de semana, no GP 
do 70.º Aniversário da Fórmula 
1, novamente no circuito de 
Silverstone, na Inglaterra.
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