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Goiás é destaque em ranking de 
transparência sobre coronavírus
Goiás aparece com destaque entre todos os estados do País no Índice de Transparência da Covid-19, medido pela Open Knowled-
ge Brasil. A entidade avalia a qualidade dos dados e informações relativas à pandemia publicados pela União e pelos estados. p2

Goiânia 
inicia testes da 
covid-19 com 
resultado em 

24 horas p2

PM desmonta 
laboratório 
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EUA: Trump 
suspende 
imigração p4

Goiânia terá escalonamento de 
horários para atividades não essenciais
A partir da próxima semana, Goiânia terá escalonamento de 
horários para serviços que não são considerados essenciais. p2
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Goiás é destaque em ranking de 
transparência sobre o coronavírus

Goiás aparece com des-
taque entre todos os 
estados do País no 

Índice de Transparência da 
Covid-19, medido pela Open 
Knowledge Brasil. A entidade 
avalia a qualidade dos dados 
e informações relativas à pan-
demia publicados pela União e 
pelos estados em seus portais 
oficiais. Com o CoronaTransp, 

painel de divulgação das ações 
de combate ao coronavírus, 
publicado no Portal da Trans-
parência de Goiás, o Estado 
alcançou 83 pontos, numa 
escala que vai de 0 a 100, de 
acordo com boletim divulgado 
nesta quinta-feira (23/4). 

O índice considera que 
acima de 80 pontos o Estado 
é classificado como de alto 

nível. O CoronaTransp, coor-
denado pela Controladoria-
-Geral do Estado (CGE), aten-
de determinação do governo 
estadual para que a popula-
ção tenha, em um mesmo lo-
cal e de forma clara, todas as 
informações sobre como Goi-
ás trabalha e investe os recur-
sos públicos na aquisição de 
bens e serviços para superar 

essa pandemia. Nos dez pai-
néis, também podem ser 
conferidos detalhadamente 
todos os números dos casos 
de coronavírus no Estado.

Para a composição do no 
Índice de Transparência da 
Covid-19, são avaliados um 
conjunto de dados essen-
ciais e parâmetros para que 
sejam publicados. Na medi-

da em que a transparência 
das informações de cada 
ente corresponde a estes cri-
térios, mais essa transparên-
cia contribuirá para agilizar o 
trabalho interno dos órgãos 
públicos e facilitar o envol-
vimento de outros setores 
da sociedade para construir 
soluções em conjunto com o 
poder público.

Goiânia terá 
escalona-
mento de 
horários para 
atividades 
não essenciais

A partir da próxima 
semana, Goiânia terá es-
calonamento de horários 
para serviços que não são 
considerados essenciais. 
A medida foi divulga-
da pela prefeitura nesta 
quinta-feira (23/4) após 
reunião entre o presiden-
te da Companhia Metro-
politana de Transportes 
Coletivos (CMTC), Benja-
min Kennedy Machado 
da Costa, e o prefeito de 
Goiânia, Iris Rezende.  

A medida visa evitar 
aglomerações de usuá-
rios em terminais e em 
pontos de embarque 
e desembarque, numa 
ação de combate a pro-
pagação da covid-19. A 
sugestão da CMTC é de 
que os serviços funcio-
nem com a seguinte car-
ga horária:

6 horas
Garis e Coletores
Postos de Combustíveis
Panificadoras
 
7 horas
Área de saúde
Indústrias alimentícias
Indústrias 
farmacêuticas/
medicamentos
Construção Civil
 
8 horas
Domésticas
Faxineiras
Vigilantes
Porteiros
Zeladores
Farmácias, Drogarias

9 horas
Supermercados
Lojas de Produtos 
agropecuários
Lojas de Produtos 
veterinários
Hospitais e 
clínicas veterinárias
Demais comércios 
autorizados a 
funcionarem conforme 
o Decreto 9.633 de 13 
de Março de 2020.
Agências lotéricas
 
10 horas 
Bancos

PM desmonta laboratório de 
refino de cocaína em Goiânia

Goiânia inicia testes da covid-19 
com resultado em 24 horas

A Polícia Militar de Goiás 
deflagrou, nesta quinta-feira 
(23/4) a Operação Trinitatis, 
que desarticulou uma asso-
ciação criminosa responsá-
vel por homicídios, roubos, 
tráfico de drogas e armas 
na região metropolitana de 
Goiânia.

A polícia encontrou, no 
Jardim Real, em Goiânia, um 
laboratório utilizado pela or-
ganização criminosa para o 
refino de cocaína, onde foi 
aprerendido drogas, balança 
de precisão, insumos para a 
refino de cocaína, recipien-
tes para armazenamento e 

um caderno de anotações, 
com o controle de vendas de 
drogas e locação de armas.

Um dos membros da qua-
drilha, popularmente conhe-
cido como Boy, foi morto 
após troca de tiros com a 
polícia, no Jardim Petrópolis.

Boy já havia sido preso em 
2018, em Trindade, na posse 
de uma carabina 5,56 e atu-
almente estava em liberdade 
mediante alvará de soltura.  

No local, entre outros ar-
mamentos, foi apreendido 
um fuzil calibre 7,62 de uso 
restrito das forças policiais, e 
centenas de munições.

A prefeitura de Goiâ-
nia iniciou, nesta quinta-
-feira (23/4), os serviços 
de testagem de alta preci-
são da covid-19, junto de 
um laboratório. Segundo 
a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) local, 
serão realizados inicial-
mente 50 testes por dia, 
com resposta em até 24 
horas. A testagem será 
estendida também para 
pacientes não internados 
e profissionais da saúde 
sintomáticos.

Atualmente, os tes-

tes do Laboratório Estadual 
da Saúde Pública de Goiás 
(Lacen Goiás) demoram até 
sete dias para terem os re-
sultados. “A partir de hoje, 
além dos 10, 15 testes que 
são realizados pelo Lacen 
diariamente, vamos con-
tar com mais esses 50 que 
podem ser aumentados de 
acordo com a demanda. 
Com esse aumento o muni-
cípio de Goiânia vai poder 
testar também pacientes 
que não estejam graves, 
profissionais de saúde e 
pessoas que tenham tido 

contato com casos confir-
mados, desde que apresen-
tem sintomas da doença, 
isso vai nos dar um conheci-
mento maior sobre o avan-
ço da Covid-19 na cidade” 
disse a secretária de Saúde 
de Goiânia, Fátima Mrué.

O método que será utili-
zado é um exame genético 
feito a partir de amostras 
de secreções do nariz e da 
garganta, coletado com has-
te flexível. O teste detecta 
fragmentos do genoma do 
coronavírus e só é realizado 
mediante pedido médico. 

Tchelo Figueredo
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Empresa que demitir funcionário 
pode ter benefício fiscal cortado
O governador Ronaldo 

Caiado publicou no 
Diário Oficial do Es-

tado, na noite desta quinta-
-feira (23/04), decreto que 
interrompe a concessão de 
benefícios fiscais para em-
presários que desrespei-
tarem as recomendações 
voltadas a quem deve per-
manecer em isolamento so-
cial para evitar contágio com 
a Covid-19. Segundo o docu-
mento, a empresa que demi-
tir ou suspender contrato de 
trabalho de funcionários en-
quadrados no grupo de risco 
para infecção pelo novo co-
ronavírus irá perder o direito 
aos benefícios concedidos 
pelo Governo de Goiás. 

O documento especifi-

ca quais são os trabalha-
dores que, por motivos de 
saúde, precisam cumprir o 
isolamento social de forma 
mais rígida. Estão enqua-
dradas no grupo de risco 
pessoas com 60 anos ou 
mais, cardiopatias graves ou 
descompensados (insufici-
ência cardíaca, cardiopatia 
isquêmica); pneumopatias 
graves ou descompensados 
(asma moderada/grave, do-
ença pulmonar obstrutiva 
crônica); imunodepressão; 
doenças renais crônicas em 
estágio avançado (graus 3, 4 
e 5); diabetes mellitus, con-
forme juízo clínico; doenças 
cromossômicas com estado 
de fragilidade imunológica e 
gestação de alto risco.

Reprodução

teich diz que não recomendou uso de cloroquina, só ‘autorizou’ pedido do CFM
O ministro da Saúde, Nel-

son Teich, disse que a pasta 
não recomendou, até o mo-
mento, o uso da cloroquina 
fora do ambiente hospitalar e 
voltado apenas para pacien-
tes em estado grave ou críti-
co da doença covid-19. O que 
foi decidido nesta quinta-fei-
ra (23/4), segundo Teich, foi 
dar uma “autorização” para 
que o Conselho Federal de 
Medicina (CFM) possa libe-
rar a prescrição do remédio a 
pacientes em estado leve da 
doença, sem que os médicos 
corram riscos de serem puni-
dos por isso.

“O CFM veio trazer um po-
sicionamento da instituição. 
O que ficou decidido é que 
fica a critério do médico, seja 
no hospital ou em nível am-
bulatorial, o que é um pouco 
diferente do que a gente tem 
no Ministério da Saúde, que 
é o uso no paciente hospita-
lizado, em estado grave ou 
crítico”, comentou Teich.

Nelson Teich, que hoje 
completou uma semana à 
frente da pasta, disse que 
o ministério segue com a 
mesma avaliação que já ti-
nha sobre o assunto. “É im-
portante deixar claro que 

permitir o uso ao critério do 
médico não representa uma 
recomendação do Ministério 
da Saúde. A recomendação 
vai acontecer, seja com hi-
droxicloroquina ou qualquer 
outro medicamente, no dia 
que a gente tiver uma evi-
dencia científica clara de que 
o medicamento funciona”, 
comentou. “Isso é importan-
te falar para deixar claro que 
não é não é uma recomen-
dação nossa, é uma autoriza-
ção. Recomendação depen-
de de estudos científicos.”

O CFM alega que, apesar 
de reconhecer que não há 

ainda comprovação de se-
gurança e eficácia do trata-
mento, sua liberação ocorre 
devido à excepcionalidade 
da pandemia. Os médicos já 
receitavam, se julgassem ne-
cessário, estes medicamen-
tos para casos leves da do-
ença. O que muda, agora, é 
que existe respaldo do CFM 
de que, nestas circunstân-
cias, não seja cometida uma 
infração ética pelo médico 
prescritor. A aplicação da 
droga como forma preventi-
va, para pessoas sem sinto-
mas ou sem confirmação da 
covid-19, não foi autorizada.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 24 de Abril de 2020mundo

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

trump assina decreto que suspende 
imigração nos Estados Unidos
O presidente dos Es-

tados Unidos (EUA), 
Donald Trump, assi-

nou nessa quarta-feira (22) 
decreto que suspende tem-
porariamente a imigração 
para o país durante a pande-
mia do novo coronavírus.

“Isso garantirá que norte-
-americanos desemprega-
dos sejam os primeiros na 
fila para empregos conforme 
nossa economia abrir”, afir-
mou Trump na entrevista di-
ária sobre o coronavírus. Ele 
disse que assinou o decreto 
pouco antes da entrevista. 

 
Isolamento
O presidente norte-

-americano afirmou que o 
país está começando uma 
reabertura segura dos ne-
gócios, mesmo que algumas 
autoridades de saúde te-
nham alertado que afrouxar 
as medidas de isolamento 
muito rapidamente poderia 
desencadear uma nova onda 
de casos de covid-19.

Um tuíte de Trump, no 
início da manhã, demons-

trou apoio aos governado-
res de vários estados do Sul, 
que estão flexibilizando as 
diretrizes de distanciamen-
to social, que fecharam ne-
gócios e confinaram os mo-
radores em suas casas.

“Os estados estão voltan-

do com segurança. Nosso país 
está começando a abrir para 
negócios novamente. Cuida-
dos especiais são e sempre se-
rão dados aos nossos amados 
idosos (exceto eu!)”, escreveu 
Trump, de 73 anos.

Um desses Estados é a 

Georgia, que deu sinal verde 
para a reabertura de acade-
mias, salões de beleza, boli-
ches e estúdios de tatuagem 
a partir de amanhã (24), se-
guidos de cinemas e restau-
rantes na próxima semana.

 Pesquisa de opinião reali-

zada pela Reuters/Ipsos mos-
trou que a maioria dos norte-
-americanos acredita que 
as ordens de confinamento 
devem permanecer em vigor 
até que as autoridades de 
saúde pública determinem 
ser seguro suspendê-las, ape-

sar dos danos à economia.
 
Balanço
As mortes por corona-

vírus nos Estados Unidos 
superaram ontem 47 mil, 
depois de subir em número 
quase recorde para um úni-
co dia na terça, segundo con-
tagem da Reuters.

Um modelo da Univer-
sidade de Washington, fre-
quentemente citado pela 
Casa Branca, projetou um 
total de quase 66 mil mor-
tes por coronavírus nos EUA 
até 4 de agosto, uma revisão 
para cima de sua estimativa 
anterior, de 60 mil Nas pre-
visões atuais, as mortes no 
país podem chegar a 50 mil 
no fim desta semana.

O estado de Nova York, 
epicentro do surto nos EUA, 
registrou 474 novas mortes 
nessa quarta-feira, o menor 
aumento desde 1º de abril. 
Alguns estados próximos, 
como Pensilvânia e New Jer-
sey, tiveram número recorde 
de mortes em um dia na ter-
ça-feira. (Agência Brasil)

SHEALAH CRAIGHEAD



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 
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 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
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

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

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

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

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
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. Confirta-
ma145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
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
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
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 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
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 24 de Abril de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Lulu Santos anuncia 
live pelo YouTube 
para o dia 2 de maio

Um dos artistas brasi-
leiros com mais sucessos 
em rádios e trilhas sono-
ras de novelas, Lulu San-
tos anunciou que fará um 
show direto de sua casa e 
transmitido pelo YouTu-
be, no dia 2 de maio. 

O cantor não disse qual 
será o horário do início da 
live, mas adiantou, em post 

feito no Instagram, que será 
à noite, em referência ao tre-
cho de uma de suas músicas: 
“Todo mundo espera alguma 
coisa de um sábado à noite”. 

Além de dizer que vai 
tocar violão e ukulele, Lulu 
também adiantou que fará 
um show bem dançante, di-
ferente das apresentações 
no estilo voz e violão.

Roberto Carlos 
vai fazer live no 
Dia das Mães

O cantor Roberto 
Carlos vai fazer 
sua segunda live 

em menos de um mês. Ela 
está marcada para o Dia 
das Mães, no segundo do-
mingo do mês de maio. Ele 
confirmou nesta quinta-
-feira (23/4). Um texto da 
assessoria de imprensa diz 
o seguinte: “Pela primeira 
vez na história, as mães es-

tão longe dos filhos e dos 
netos por conta da quaren-
tena. A live marcada para 
o dia 10 de maio irá unir a 
família em torno do progra-
ma e desta forma Roberto 
Carlos presenteará todas as 
mamães com a canção Lady 
Laura (música feita para a 
mãe de Roberto) e outros 
grandes sucessos.”

A live feita por Roberto 

no último domingo (19) tem 
sido considerada a de maior 
qualidade artística até aqui 
por mostrar uma performan-
ce vocal primorosa.

Daniel
Outro artista que já 

anunciou que fará sua live 
especial de Dia das Mães é 
o cantor Daniel. Seu show 
vai começar às 15h e será 

feito em sua casa, com 
exibição no YouTube. O 
cenário simples, segundo 
sua assessoria de impren-
sa, terá, além de Daniel, a 
presença de um sanfoneiro 
e de um violonista. Já está 
certo de que irá cantar Es-
tou Apaixonado, A Loira do 
Carro Branco, Eu Me Amar-
rei, Romaria, Disparada e 
Você Não Vai Me Encontrar.
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