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O frio que os termômetros registram em Goiás nos últimos dias agrava a situação das pessoas que vivem nas ruas. Eduardo de Matos, um 
dos coordenadores do Movimento da População em Situação de Rua (MPSTR), diz que a queda da temperatura faz com que problemas 
físicos e mentais dessa população fiquem ainda mais sérios. Ele diz que são comuns os casos de depressão e de doenças respiratórias.

DIÁRIO DO ESTADO
Situação de moradores de rua se agrava 
com as baixas temperaturas em Goiânia

Partidos, entidades 
e políticos protoco-
lam superpedido 
de impeachment  p4 p3

Em reunião com prefeitos, Caiado 
prega ampliação da renda familiar
O governador Ronaldo Caiado se reuniu com 17 prefeitos para receber 
demandas e encaminhar ações conjuntas. Durante pronunciamento, ele 
assegurou que não tem como foco realizar “obras para ostentação”. 
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 Centenas de pessoas morreram repentinamente nos últimos dias na Colúm-
bia Britânica, província no oeste do Canadá, em meio a uma onda de calor 
sem precedentes na América do Norte. A cidade de Lytton, que fica a 250 km 
ao leste de Vancouver, teve pelo terceiro dia consecutivo na terça-feira (29) o 
recorde de maior temperatura já registrada no Canadá: 49,5ºC.

Canadá registra centenas 
de mortes súbitas em meio a 
onda recorde de calor  p7

p8
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O frio que os termô-
metros registram 
em Goiás nos últi-

mos dias agrava a situação 
das pessoas que vivem nas 
ruas. Eduardo de Matos, um 
dos coordenadores do Movi-
mento da População em Si-
tuação de Rua (MPSTR), diz 
que a queda da temperatura 
faz com que problemas físi-
cos e mentais dessa popu-
lação fiquem ainda mais sé-
rios. Ele diz que são comuns 
os casos de depressão e de 
doenças respiratórias, como 
bronquinte e tuberculose.

“A pessoa sem agasalho 
nesse frio fica constipa-
da, desanimada para fazer 
qualquer coisa. Isso agrava 
o quadro depressivo do su-
jeito. Por isso é importante 
a atenção do poder público 
para essa situação. A gente 
não teve registro de morte 
ainda, mas não precisamos 
esperar isso pra poder tomar 
uma atitude”, conclui.

Segundo o MPSTR, cerca 
de quatro mil pessoas vivem 
nas ruas em Goiás atualmen-
te. Somente em Goiânia, 
conforme o movimento, são 
três mil. “Nos estados mais 
frios, as pessoas são acostu-
madas, elas têm roupa para 
o frio. Aqui, se população em 
geral já não tem esse tipo de 
roupa, a população em situ-
ação de rua não tem nada”, 
diz Eduardo.

Defensoria se movimenta
A Defensoria Pública do 

Estado de Goiás (DPE-GO), 
em conjunto com o Minis-
tério Público do Estado de 
Goiás (MP-GO), enviou, na 
última quarta-feira (30), um 
ofício à Prefeitura de Goiânia 
em que pedem informações 
sobre a adoção de medidas 

de acolhimento à população 
em situação de rua devido 
ao frio registrado na capital.

As instituições pedem 
que o Município esclareça 
sobre as ações que já estão 
em execução para que o 
abrigamento da população 
ocorra de maneira imediata 
e urgente e sobre os proce-

dimentos necessários para 
que as pessoas em situação 
de rua sejam atendidas.

A pasta, que estima que 
a população de rua da ca-
pital seja de somente 1,2 
mil, informou também que 
doou 110 cobertores e 70 
moletons no início da se-
mana e tem outras ações 

como essas programadas. 
“Mas vale lembrar que o 
Centro POP realiza aten-
dimentos todos os dias, 
servindo café da manhã e 
almoço. Além de convidá-
-los para irem para as casas 
de apoio, que tem parceira 
conosco, ou para o Hotel 
Solidário”, ressaltou.

Reprodução

A capital goiana é des-
taque nacional na redu-
ção do número de famílias 
endividadas, de acordo 
com pesquisa realizada 
pela CNC/Fecomércio no 
mês de junho deste ano. 
O dado foi apresentado e 
detalhado pelo consultor 
de economia da Federa-
ção do Comércio, Bruno 
Ribeiro, durante coletiva 
de imprensa realizada na 
tarde desta quarta-feira 
(30/6) em formato híbri-
do: on-line e presencial.

A capital goiana é des-
taque nacional na redu-
ção do número de famílias 
endividadas, de acordo 
com pesquisa realizada 
pela CNC/Fecomércio no 
mês de junho deste ano. 
O dado foi apresentado e 
detalhado pelo consultor 
de economia da Federa-
ção do Comércio, Bruno 
Ribeiro, durante coletiva 
de imprensa realizada na 
tarde desta quarta-feira 
(30/6) em formato híbri-
do: on-line e presencial.

O Índice de Confiança 
do Empresário do Comér-
cio também aumentou na 
capital goiana. Segundo o 
consultor de economia da 
Fecomércio, esta alta está 
relacionada com a diminui-
ção do endividamento das 
famílias. “O empresário ten-
de a contratar mais, ter uma 
rotação maior de estoque, o 
que proporciona mais em-
prego. Tem todo um con-
texto de feedbacks que se 
alinham e tornam o cenário 
positivo, tanto local quanto 
nacional”, destacou o con-
sultor ao apontar que esses 
dados também influenciam 
na melhora do Produto In-
terno Bruto (PIB).

O Índice de Confiança 
do Empresário do Comér-
cio também aumentou na 
capital goiana. Segundo o 
consultor de economia da 
Fecomércio, esta alta está 
relacionada com a dimi-
nuição do endividamento 
das famílias. “O empresá-
rio tende a contratar mais, 
ter uma rotação maior de 
estoque, o que proporcio-
na mais emprego. 

Situação de moradores de rua se agrava 
com baixas temperaturas em Goiânia

Os secretários de Admi-
nistração, Fabiano Bissotto, 
e de Relações Institucionais, 
Valéria Pettersen, além da 
presidente do Conselho 
Gestor de Iluminação Públi-
ca (COSIP), Débora Cardoso, 
viajaram até Salvador, na 
Bahia, para conhecer a ex-
periência da cidade com a 
utilização da tecnologia LED 
na iluminação pública.

Durante a estada em 
Salvador, eles foram rece-
bidos pelo prefeito Bruno 
Reis, secretário de Admi-
nistração, Thiago Dantas, 
de Obras Públicas, Thiago 
Martins, e também pelo 

diretor de iluminação pú-
blica, Junior Magalhães. 
Visitaram a sede da Pre-
feitura e as áreas opera-
cionais responsáveis pela 
manutenção das luminá-
rias na cidade.

A Prefeitura da capital 
bahiana vem trocando gra-
dativamente as lâmpadas 
de sódio por LED desde 
2019 e alcançando ótimos 
resultados e satisfação da 
população. A economia 
para os cofres públicos com 
a modernização das lumi-
nárias chega a quase 50% 
na utilização da energia 
elétrica, com baixos custos 

de manutenção, além da 
melhora nas condições de 
segurança das pessoas e na 
visibilidade noturna.

O secretário Fabiano 
Bissotto destaca que a via-
gem foi bastante provei-
tosa no sentido de buscar 
apoio tecnológico para a 
implantação do modelo em 
Goiânia. “Pelo que vimos, 
a mudança trará muitos 
benefícios à nossa popula-
ção em diversos aspectos. 
As lâmpadas são menos 
poluentes, a luminosidade 
é de grande alcance e ni-
tidez, a durabilidade é em 
média de 5 anos e o consu-

mo baixo de energia. Então 
acreditamos numa cidade 
mais iluminada, bonita, 
com maior sensação de 
segurança, trazendo ainda 
economia aos cofres públi-
cos”, ressalta.

Já a secretária de Rela-
ções Institucionais comenta 
que a troca de experiências 
é inspirada no “case” de su-
cesso de Salvador. “É bom 
termos um parâmetro de 
uma das maiores cidades 
do país e que já substituiu 
70% da iluminação pública. 
Dá pra avaliar e fazer o pla-
nejamento com bastante 
ganhos para Goiânia”

A Prefeitura de Goiânia 
já trabalha para viabilizar o 
projeto e irá modernizar to-
dos os mais de 168 mil pon-
tos de iluminação com a 
substituição das lâmpadas 
comuns, de vapor de sódio, 
por LED. A Expectativa é de 
que até o final do ano os 
processos de licitação se-
jam concluídos para início 
dos trabalhos na cidade, o 
que conta com a partici-
pação de diversas secreta-
rias e órgãos municipais, 
além do apoio da Câmara 
Municipal de Goiânia e 
do Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM).

Prefeitura usará tecnologia LED na iluminação pública em Goiânia
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O governador Ronaldo 
Caiado se reuniu, nes-
ta quinta-feira (1), com 

17 prefeitos da região do En-
torno do Distrito Federal para 
receber demandas e encami-
nhar ações conjuntas. Durante 
pronunciamento, ele assegu-
rou que não tem como foco re-
alizar “obras para ostentação”. 
Disse que a meta é gerar alter-
nativas de renda e de acesso 
facilitado ao crédito para pe-
quenos e microempresários 
individuais e agricultores.

“Vamos trabalhar e cons-
truir a mentalidade de ampliar 
a renda das famílias”, disse o 
governador. Caiado garantiu 
aos presentes que vai finalizar 
o Hospital de Águas Lindas. 
“Podem ter certeza de que 
entrego no meu mandato. 
Não abro mão deste compro-
misso”, afirma a assegurar que 
serão três estruturas de saúde 
de grande porte na região.

Presidente eleito da As-
sociação Goiana dos Municí-
pios (AGM) e gestor de Goia-
nira, Carlos Alberto Andrade 
de Oliveira, o Carlão da Fox, 
salientou que a era de obras 
faraônicas deu lugar às par-
cerias com as gestões mu-
nicipais. “Vamos fazer uma 

cronologia de tempo. Pega-
-se quatro mandatos, e divi-
de-se pelo que o governador 
atual já fez, e verão que foi 
feito muito mais”, garantiu.

O presidente da Associa-
ção dos Municípios Adjacen-
tes à Brasília (Amab) e prefeito 
de Valparaíso de Goiás, Pábio 
Mossoró, disse que a meta é 
“fortalecer o municipalismo”.

O prefeito de Alto Paraíso, 
Marcus Adilson Rinco, desta-
cou que o governador realiza 

“um trabalho exemplar no Es-
tado, que beneficia todos os 
municípios de maneira igual”. 
Segundo ele, “isso mostra 
seu espírito de cidadania”.

O prefeito de Planaltina 
de Goiás, Cristiomário Me-
deiros, disse que os muni-
cípios da região do Entorno 
precisam romper com a 
dependência de Brasília “e 
passar a ser mais Goiás, ter 
autonomia, estar junto ao 
Governo do Estado”.

Já o prefeito de Águas 
Lindas de Goiás, Lucas de 
Carvalho, saudou Caiado e 
o secretário de Segurança 
Pública, Rodney Miranda, 
pela condução das ações de 
busca ao criminoso Lázaro 
Barbosa. “Vocês chamaram 
a responsabilidade. Só nós 
que estávamos ali sabíamos 
do drama desta situação 
toda”, afirmou. Alessandro 
Otone Barcelos, de Cocalzi-
nho de Goiás, também agra-

deceu às duas autoridades 
pela condução no caso.

Benefícios
Prefeito de Padre Bernar-

do, Joseleide Lázaro enume-
rou melhorias que o município 
recebeu: recapeamento de 
vias, carreta da mulher, pos-
to de atendimento do Ipasgo, 
ônibus para transporte de alu-
nos da rede pública, convênio 
com a Goinfra para pavimen-
tação da Estrada Real, obras 

da Saneago e convênio com a 
Agehab para construção de 30 
moradias populares.

“O diferencial é que, 
quando se estanca a sangria 
da corrupção, o reservatório 
começa a aumentar e sobra 
dinheiro para ajudar o Estado 
todo”, disse Waldilei José de 
Lemos, prefeito de Vila Pro-
pício. Gestor de Novo Gama, 
Carlos Alves dos Santos, infor-
mou que antes dispunha de 
apenas quatro leitos de UTI, e 
que agora conta com 14.

Álvaro Machado de Frei-
tas, prefeito de Barro Alto, res-
saltou que, graças à parceria 
com o governo, o município 
finalmente foi contemplado 
com a conclusão de unidade 
educacional paralisada desde 
2009. Ainda segundo ele, o 
asfalto da entrada do municí-
pio chegou em três dias, após 
espera de 40 anos.

Prefeito de Goianésia, Leo-
nardo Silva Menezes parabe-
nizou o trabalho desenvolvido 
no setor de saúde e agrade-
ceu a policlínica instalada no 
município. “É um sucesso, 
coisa de primeiro mundo. 
Caiado é um parceiro desde 
sempre e está devolvendo 
Goiás aos goianos”, disse.

Portaria que será publicada 
nesta sexta-feira (2/7) no Diá-
rio Oficial do Estado acaba em 
definitivo com o concessão 
da vistoria veicular em Goiás, 
regulamentando o credencia-
mento de empresas por meio 
do Departamento Estadual de 
Trânsito de Goiás. A mudança 
é resultado de uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) de outubro do ano pas-
sado, que acatou pedido feito 

em 2015 pelo Democratas 
nacional, por intermédio do 
então senador Ronaldo Caia-
do. O STF declarou inconsti-
tucionais as leis editadas na 
gestão anterior que discipli-
navam a concessão de ser-
viços de inspeção veicular a 
empresas privadas.

A vistoria é um procedi-
mento obrigatório em tran-
sações como a emissão de 
Certificado de Registro de Ve-

ículo (CRV) e, à época, o en-
tão senador Ronaldo Caiado 
sustentou que a forma como 
era realizada em Goiás não 
estava de acordo com a regu-
lamentação do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran). 
Além disso, o contrato de 
prestação de serviços assina-
do por dez anos pelo Estado 
para a realização da vistoria 
renderia à contratada cerca 
de R$ 738 miulhões. 

Com a decisão, o Governo 
de Goiás foi agora autoriza-
do a fazer a adequação em 
conformidade com a lei sem 
precisar arcar com os custos 
de multas em caso de rompi-
mento do contrato. De acordo 
com a portaria, a mudança 
permitirá uma melhor presta-
ção de serviços aos usuários, 
possibilitando a disponibiliza-
ção de postos de atendimento 
em todo o Estado. “Em nosso 

governo, o Detran deixou de 
ser máquina arrecadatória e 
instrumento de ação políti-
ca. Nossa decisão busca dar 
transparência ao processo e 
diminuir ao máximo o preço 
ao cidadão”, disse o governa-
dor Ronaldo Caiado.

Sobre a decisão do STF
No entendimento do rela-

tor, ministro Celso de Mello, 
houve usurpação da compe-

tência da União Federal para 
legislar sobre matéria inerente 
ao transporte e trânsito de veí-
culos terrestres (artigo 22, in-
ciso XI da Constituição Fede-
ral). Ele explicou que essas 
categorias somente serão 
passíveis de regulamenta-
ção estadual se a União, 
mediante lei complementar, 
delegar essa prerrogativa ao 
estado-membro quanto a 
questões específicas.

Reprodução

Governo extingue concessão e vistoria veicular deve ficar mais barata em Goiás

Em reunião com prefeitos, Governador Ronaldo
Caiado prega ampliação da renda familiar
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Um grupo amplo com-
posto por parlamen-
tares, líderes sociais, 

partidos políticos, movimen-
tos populares e coletivos 
protocolou nesta quarta-fei-
ra (30) um pedido de impe-
achment contra o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
reunindo argumentos de ou-
tros de 122 pedidos já apre-
sentados à Presidência da 
Câmara dos Deputados.

O pedido de impeach-
ment é fruto de negociações 
entre autores de pedidos 
anteriormente protocolados 
e cita uma série de supostos 
crimes de responsabilidade 
cometidos pelo presidente 
da República. O documento 
explica que os autores se reu-
niram virtualmente em 23 de 
abril para “buscar uma coor-
denação dos requerimentos”.

“Na ocasião, os presentes 
compreenderam, de manei-
ra uníssona, que a elabora-
ção de uma única peça, que 
viesse a sintetizar as suas 
manifestações específicas, 
poderia ter o efeito de pro-
vocar a resposta há muito 
aguardada na presidência 
da Câmara dos Deputados, 
com a instauração, afinal, do 

competente processo de im-
peachment”, diz o texto.

Ao todo, o documento é 
assinado por 46 parlamenta-
res, entidades e partidos. As 
legendas que subscrevem o 
pedido de impeachment são 
PCB, PSB, PT, PSTU, Psol, PDT, 
PCdoB, PCO, Rede Sustenta-
bilidade e Cidadania. 

O pedido também é assi-
nado por deputados que já 
foram aliados do presidente, 

como Joice Hasselmann (PSL-
-SP) e Alexandre Frota (PSDB-
-SP). O deputado Kim Katagui-
ri (DEM-SP), um dos líderes do 
Movimento Brasil Livre (MBL) 
também assina o documento. 

Centrais sindicais como a 
Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e Força Sindical, 
além de movimentos sociais 
como a Coalizão Negra por 
Direitos e o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra 

(MST) também estão entre 
signatários. Outros autores 
são associações de classe, 
como a Associação Brasileira 
de Juristas pela Democracia 
(ABJD) e a Associação Brasi-
leira de Imprensa (ABI).

Caminho do impeachment
Depois de protocolado, 

como ocorreu nesta quarta-
-feira, o pedido de impea-
chment será analisado pelo 

presidente da Câmara, Arthur 
Lira, que pode arquivar o pro-
cesso ou encaminhar o pedi-
do para a Câmara. No entan-
to, há um prazo para que Lira 
faça isso. Dos 122 pedidos que 
já haviam sido apresentados, 
116 ainda não foram aprecia-
dos, e seis foram arquivados. 

Se Lira optar por encami-
nhar o pedido, a Câmara dos 
Deputados precisa analisar o 
mérito da denúncia. O primei-

ro passo é criar uma comissão 
especial responsável por um 
parecer, que defenderá ou não 
o prosseguimento do processo. 
Esse relatório precisa ser vota-
do pelo plenário da Câmara. 

Dos 513 parlamentares da 
Câmara, pelo menos 342 pre-
cisam votar pelo prossegui-
mento, 3/5 da Casa, em duas 
votações. Se passar, o proces-
so vai para o Senado Federal. 

O Senado faz uma nova 
análise do caso e, por maioria 
simples, decide se haverá jul-
gamento ou não. Se a maio-
ria votar pela instauração do 
julgamento, o presidente da 
República é afastado do car-
go e substituído pelo vice-
-presidente.  O julgamento 
no Senado é a fase final do 
processo de impeachment. 
Para que o presidente seja 
condenado e perca o cargo, 
são necessários 2/3 dos vo-
tos, 54 de um total de 81. 

Desde a restauração da 
democracia no Brasil, com o 
fim da ditadura militar, dois 
presidentes passaram por 
processos de impeachment: 
Fernando Collor, que acabou 
renunciando em 1992, antes 
que o Senado fizesse a vota-
ção final, e Dilma Rousseff..

Divulgação

Partidos, entidades e políticos protocolam 
superpedido de impeachment de Bolsonaro

Diante do cenário atu-
al de mudanças climáticas 
e de pressão por modelos 
de negócio e por portfólios 
de investimento que se es-
truturam a partir de uma 
agenda ESG (sigla em in-
glês para “environmental, 
social and governance”, 
ou seja, “ambiental, so-
cial e governança”), e nos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
da Agenda 2030 da ONU, 
a Economia Circular e Azul 

ganha forma aos poucos.
A diretora do Comitê de 

Economia Circular e Azul 
do Climate-Smart Institute, 
Tatiana Zanardi, explica em 
que consiste esse conceito 
que visa mitigar a poluição 
de mares e oceanos a partir 
de ações realizadas em terra.

“A economia azul se re-
fere ao uso sustentável dos 
recursos do oceano para 
promover o crescimento 
econômico. A gente quer tra-
zer isso para a terra porque 

acredita que as consequên-
cias do que o que a gente faz 
em terra são refletidas dire-
tamente no oceano”, afirma.

De acordo com Tatiana 
Zanardi, a perda da bio-
diversidade dos oceanos, 
o aquecimento da água e 
a quantidade de resíduos 
e lixo depositados no am-
biente marinho são con-
sequência direta da ação a 
humana em terra. Os nú-
meros impressionam.

“Se a gente tiver uma eco-

nomia circular acontecendo 
efetivamente em terra, a 
gente vai estar beneficiando 
o oceano de forma direta. 
Então o azul não é simples-
mente o oceano. Estudos 
dizem que 80% dos resídu-
os que existem no mar são 
provenientes de centros ur-
banos. Então somente 20% 
é produzido no próprio mar 
quando a gente pensa em 
descarte, em contêiners que 
caem, poluição produzida 
pelos navios. São 25 milhões 

de toneladas de resíduos só-
lidos por ano no mar, e qua-
se 12 milhões desses resídu-
os são plásticos”, alerta.

De 5 a 7 de julho, o “Sum-
mit Blue-ing the Circular 
Economy” abordará, de 
uma forma bem detalhada, 
a Economia Circular e Azul e 
será realizado virtualmente. 
Esta é a primeira edição do 
evento internacional.

Ao todo 55 palestrantes 
nacionais e internacionais 
(entre investidores, pesqui-

sadores e representantes de 
entidades ligadas ao tema) 
participarão dos debates 
online, todos buscando 
encontrar soluções e ino-
vações tecnológicas para 
algumas ações que preci-
sam de um olhar para as ex-
ternalidades, desde a terra 
até o mar. Tatiana Zanardi 
acredita que com uma cons-
cientização global é possível 
reverter a situação do pla-
neta, apesar dos danos am-
bientais já causados.

Brasil encara desafio de aumentar consumo consciente e despoluir oceanos



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: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
-------------------------------
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

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die 
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 auto-
mático seminovo pneus 
novos-4848whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Ca8130-42 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

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

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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
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, gemi-
nada. No tamanho íte, 2 
banheiros e garagem 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 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 
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, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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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Centenas de pessoas 
morreram repentin-
amente nos últimos 

dias na Colúmbia Britânica, 
província no oeste do Ca-
nadá, em meio a uma onda 
de calor sem precedentes 
na América do Norte.

A cidade de Lytton, que 
fica a 250 km ao leste de 
Vancouver, teve pelo ter-
ceiro dia consecutivo na 
terça-feira (29) o recorde 
de maior temperatura já re-
gistrada no Canadá: 49,5ºC.

A marca canadense é qua-
se 5°C acima do recorde his-
tórico de calor no Brasil, que 
é 44,7°C (atingida em novem-
bro de 2005 em Bom Jesus 
do Piauí, segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia).

As altas temperaturas 
têm afetado também o 
oeste dos Estados Unidos, 
com cidades nos estados 
de Washington e do Oregon 
também registrando recor-
des Os serviços de medicina 
forense da província afirma-
ram que “o calor extremo 
desempenhou um papel” 
no “aumento importante do 
número de mortes”.

Já a polícia federal cana-
dense disse em um comuni-
cado que idosos são a maio-

ria das vítimas. “Acreditamos 
que o calor contribuiu para a 
maioria das mortes”.

Calor em Vancouver
Desde sexta, ao menos 134 

pessoas morreram repentina-
mente na região de Vancou-
ver, cidade na costa do Ocea-

no Pacífico que tem cerca de 
675 mil habitantes e é a princi-
pal da Colúmbia Britânica.

“Vancouver nunca havia 
registrado um calor seme-
lhante e, infelizmente, deze-
nas de pessoas morreram”, 
afirmou o porta-voz da polí-
cia da cidade, Steve Addison.

“Estou preocupado com 
as pessoas mais velhas que 
moram no leste de Vancou-
ver, que não têm um lugar 
arejado para viver e dormir”, 
disse Graham Griedger.

“Nunca foi tão forte, nun-
ca via nada assim. Espero que 
não volte a acontecer porque 

é demais”, afirmou Rosa, mo-
radora da cidade, à agência 
de notícias France Presse.

Cidades abriram “centros 
de resfriamento”, suspende-
ram as campanhas de vacina-
ção contra a Covid-19 e algu-
mas escolas estão sem aulas. 
Aparelhos de ar-condicionado 

e ventiladores estão em falta 
na região. Além da Colúm-
bia Britânica, foram emitidos 
alertas para as províncias de 
Alberta, Saskatchewan e Ma-
nitoba e partes dos Territórios 
de Yukon e do Noroeste.

Recordes nos EUA
Nos Estados Unidos, a 

onda de calor afetou Portland 
(no estado do Oregon) e Seat-
tle (Washington). Conhecidas 
por seu clima ameno e úmido, 
as cidades tiveram as maiores 
temperaturas desde o início 
dos registros, em 1940.

A onda de calor também 
provocou vários incêndios 
florestais nos dois países, de-
vido a um fenômeno conhe-
cido como “cúpula de calor” 
(em que altas pressões pren-
dem o ar quente na região).

“As ondas de calor estão se 
tornando mais frequentes e 
intensas à medida que as con-
centrações de gases de efeito 
estufa aumentam as tempe-
raturas globais”, alertou nesta 
terça-feira a Organização Me-
teorológica Mundial.

“Elas começam mais cedo 
e terminam mais tarde, cau-
sando um impacto cada vez 
maior na saúde humana e 
nos sistemas de saúde”.

Reprodução

Canadá registra centenas de mortes 
súbitas em meio a onda recorde de calor
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Ca8130-42 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

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

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

-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disde 180m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
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, gemi-
nada. No tamanho íte, 2 
banheiros e garagem 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 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 
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, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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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Reprodução

Reprodução

A Globo anunciou o re-
torno da Escolinha do Pro-
fessor Raimundo à progra-
mação. A emissora exibirá 
uma seleção de episódios da 
quarta, quinta e sexta tem-
poradas temporadas que fo-
ram ao ar originalmente em 
2018, 2019 e 2020.

À época, Marcius Me-
lhem integrava o elenco 
da atração, onde inter-
pretava o Seu Boneco. 
Além disso, o ator era o 
responsável pelo núcleo 
de humor da emissora até 
março do ano passado.

Contudo, Melhem foi 
afastado das gravações do 
programa em agosto de 2020 
após comunicar sua saída da 
Globo, depois de ter sido 
alvo de diversas denúncias 
de assédio moral e sexual.

De acordo com o comu-
nicado da emissora, em O 
Melhor da Escolinha, os 
episódios irão ao ar a partir 
do dia 10 de julho, depois 
do Jornal Hoje, em todas as 
praças da emissora que não 
utilizam a faixa para progra-
mação local, entre elas São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Denúncias de assédio
Em março de 2020, 

Marcius solicitou ainda li-
cença das funções de rotei-
rista e ator por um período 
de quatro meses. O anún-
cio vem após a denúncia de 
assédio moral de Daniela 
Calabresa e outras atrizes. 
O ator é um dos nomes 
apontados como responsá-
vel pela renovação do hu-
mor na Rede Globo. 

“Um Maluco no 
Pedaço” é um 
dos seriados 

mais marcantes de comédia 
em minha vida, e também, 
podemos dizer, da televisão 
norte-americana. Estrelada 
por Will Smith, a série não foi 
a primeira protagonizada por 
atores negros a alcançar altos 
índices de audiência e se tor-
nar um sucesso absoluto, mas 
é uma das poucas que conse-
guiram se destacar em uma 
indústria dominada predo-
minantemente por sitcomns 
com atores caucasianos – 
principalmente nos anos 90.

No Brasil, se tornou uma 
das séries mais reprisadas ao 
longo dos anos e formou toda 
uma geração de fãs no perío-
do em que a televisão reinava 
como entretenimento maciço 
nas nossas casas. E o show 
merece todos os méritos. O 
conceito de sitcom (situation 
comedy) é simples e para 
funcionar precisa, acima de 
tudo, de um elenco em plena 
sintonia e com ótimo timing 

cômico. Felizmente, todos os 
personagens de “Um Maluco 
no Pedaço” possuem ótimo 
tempo de comédia e são extre-
mamente entrosados e engra-
çados juntos. Tudo funciona.

Após 30 anos desde o tér-
mino do show – que durou 
por 6 temporadas, de 1990 
até 1996 -, a Warner/HBO 
preparou um reencontro do 
elenco para conversar so-

bre as filmagens, bastidores 
e relacionamentos que se 
desenvolveram ao longos 
dos anos de seriado – bem 
como problemas com atores 
e desavenças que afetaram a 
dinâmica da série e até mu-
dança no elenco principal.

Muito drama, muita nos-
talgia e muita emoção com-
põem o reencontro de “Um 
Maluco no Pedaço”. Tudo 

aqui é feito para quem é fã, 
conhece e gosta desses ato-
res e seus respectivos per-
sonagens. Não temos um 
novo episódio, nem nada de 
surpreendente que já não 
tenhamos acompanhado an-
tes. O que faz valer a expe-
riência é justamente assistir 
ao elenco reunido batendo 
papo e resolvendo os res-
sentimentos do passado.

O “maluco” está novamente
no pedaço em reencontro

Após denúncias de assédio, 
Melhem pode voltar para TV


