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Covid-19: medo causa aumento 
na venda de medicamentos
Um estudo encomendado pelos conselhos de Farmácia de todo o País para embasar campanha pelo Uso Racional de Medicamentos, 
comemorado no dia 5 de maio, mostra que o medo do novo coronavírus fez explodir a compra de alguns medicamentos. p2
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Goiás completa 48 horas sem mortes 
por covid-19 e total segue em 30
É o que aponta boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. 
O total de óbitos pela doença no Estado é de 30. p2
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Medo da covid-19 causa aumento 
na venda de medicamentos
Um estudo encomen-

dado pelos conse-
lhos de Farmácia de 

todo o País para embasar 
campanha pelo Uso Ra-
cional de Medicamentos, 
comemorado no dia 5 de 
maio, mostra que o medo 
do novo coronavírus fez ex-
plodir a compra de alguns 
medicamentos. O campeão 
do aumento nas vendas 
foi o ácido ascórbico, mais 
conhecido como vitamina 
C, amplamente difundido 
como “preventivo” da Co-
vid-19 em fakenews.

O levantamento foi feito 
pela consultoria IQVIA, que 
constatou um crescimento 
significativo na comercializa-
ção de alguns medicamentos 
relacionados à Covid-19 nos 
três primeiros meses deste 
ano, em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
Em meio a uma das maio-
res pandemias da história, 
a campanha dos conselhos 
de Farmácia pela proteção à 
saúde tem um recado sim-
ples e direto: “não entre em 
pânico e antes de usar qual-
quer medicamento, consulte 
o farmacêutico”. Veja abaixo 
os dados de Goiás e do Brasil:

Além do aumento exorbi-
tante da comercialização da 
vitamina C, também foi ve-
rificado um crescimento no 
consumo da vitamina D ou 
colecalciferole e da hidroxi-
cloroquina sulfato, a qual foi 
atribuída a capacidade de 
curar a Covid-19. Em Goiás, 
a venda de hidroxicloroqui-
na aumentou 72,97% nos 
três primeiros meses des-
te ano em comparação ao 
mesmo período do ano pas-

sado e ficou acima da mé-
dia nacional, que registrou 
crescimento de 67,93%. Fo-
ram pesquisados, ainda, os 
medicamentos isentos de 
prescrição que podem ser 
indicados para amenizar os 
sintomas leves da doença, 
como o paracetamol. No 
caso do ibuprofeno, as ven-
das caíram, provavelmente 
porque o medicamento, por 
um breve período, foi rela-
cionado ao agravamento de 
casos da doença.

“Os porcentuais são uma 
clara demonstração da in-
fluência do medo sobre um 
hábito consagrado entre a 
população brasileira, o uso 
indiscriminado de medica-
mentos”, adverte a presiden-
te do Conselho Regional de 
Farmácia do Estado de Goiás 

(CRF-GO), Lorena Baía. Uma 
pesquisa realizada pelo Con-
selho Federal de Farmácia 
(CFF) por meio do Instituto 
Datafolha, constatou que a 
automedicação é um hábito 
comum a 77% dos brasilei-
ros que fizeram uso de me-
dicamentos nos últimos seis 
meses anteriores ao estudo, 
feito em 2019. Quase me-
tade (47%) se automedica 
pelo menos uma vez por 
mês, e um quarto (25%) o 
faz todo dia ou pelo menos 
uma vez por semana.

O CRF-GO alerta que qual-
quer medicamento oferece 
riscos. “Todos os medica-
mentos têm efeitos colaterais 
e alguns podem ser fatais”, 
explica o diretor secretário 
do CRF-GO, Daniel Jesus, 
que é especialista e mestre 

em farmacologia. Mesmo os 
isentos de prescrição podem 
causar danos, especialmente 
se forem usados sem indi-
cação ou orientação profis-
sional. Dependendo da dose 
o paracetamol pode causar 
hepatite tóxica. A dipirona 
oferece risco de choque ana-
filático e o ibuprofeno é re-
lacionado a tonturas e visão 
turva. Já o uso prolongado 
da vitamina C pode causar 
diarreias, cólicas, dor ab-
dominal e dor de cabeça. 
E com a ingestão excessiva 
de vitamina D, o cálcio pode 
depositar-se nos rins e até 
causar lesões permanentes.

Os riscos são mais graves 
em relação à hidroxicloro-
quina, medicamento indi-
cado para tratar doenças 
como o lúpus eritemato-

so. Da mesma forma que a 
cloroquina (indicada para a 
malária, porém disponibi-
lizada apenas na rede pú-
blica), a hidroxicloroquina 
pode causar problemas na 
visão, convulsões, insônia, 
diarreias, vômitos, alergias 
graves, arritmias (coração 
batendo com ritmo anor-
mal) e até parada cardíaca.

O uso de hidroxicloro-
quina ou cloroquina em 
pacientes internados com 
teste positivo para o novo 
coronavírus ainda não tem 
evidências representati-
vas. Portanto, se justifica 
apenas com supervisão e 
prescrição médica e passou 
a ser vendida apenas com 
retenção de receita, depois 
da corrida às farmácias em 
busca do medicamento.

Reprodução

Homem que 
matou policial 
aposentado 
em Goiânia 
receberia R$ 20 
mil pelo crime

A Polícia Civil informou 
que o suspeito de matar 
o policial federal aposen-
tado Sílvio José Dourado, 
em Goiânia, foi contratado 
para o crime e receberia 
R$ 20 mil. O caso aconte-
ceu no dia 17 de abril, no 
Setor Pedro Ludovico

Apontado como autor 
dos disparos que matou a 
vítima, I.S.M., conhecido 
como Cowboy, foi preso 
na sexta-feira (1º/5), em 
Araguaína (TO). Mais de-
talhes serão repassados 
nesta segunda-feira (4/5) 
pelos delegados que in-
vestigam o caso. 

De acordo com as 
investigações, a vítima 
estava tendo um relacio-
namento amoroso com a 
ex-companheira de J.S.R, 
vulgo Rochinha, aponta-
do pela Polícia Federal de 
Tocantins como o líder de 
uma organização crimino-
sa que distribui drogas no 
Brasil e exterior.

Por não aceitar o fim 
da relação, e não admitir 
que a ex estivesse se re-
lacionando com o policial 
aposentado, Rochinha 
contratou dois homens 
para cometer o homicídio. 
Um deles foi responsável 
por planejar o crime e for-
necer a arma e o veículo 
utilizado, enquanto Cow-
boy foi o executor.

No dia do crime, a ví-
tima saiu de casa no au-
tomóvel SW4 para visitar 
um amigo, sendo que o 
suspeito já o monitorava 
em uma motocicleta de 
cor vermelha. Segundo a 
Polícia Civil, o outro sus-
peito dava suporte em um 
veículo Agile preto.

A dupla seguiu a vítima 
até o momento em que 
ela parou em um semá-
foro da Avenida T-63. No 
local, o homicida efetuou 
diversos disparos de arma 
de fogo contra a vítima, 
que foi atingida e veio 
a óbito dentro do carro. 
O neto do policial apo-
sentado, que estava no 
interior do carro, sofreu 
alguns ferimentos em ra-
zão dos estilhaços provo-
cados pelos disparos.

Goiás completa 48 horas 
sem mortes por covid-19 
e total segue em 30

Covid-19: Brasil registra 105.222 
casos e 7.288 mortes pela doença

Goiás completou 48 
horas sem nenhuma mor-
te por consequência da 
covid-19. É o que aponta 
boletim divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde na tarde 
desta segunda-feira (4/5). 

O total de óbitos pela do-
ença no Estado é de 30. 

Os casos confirmados 
do novo coronavírus em 
Goiás somam 861, onze a 
mais que o total registra-
do no domingo (3/5).

O Brasil registrou 105.222 
casos de coronavírus e 
7.288 mortes provocadas 
pela covid-19 até as 16h30 
desta segunda-feira (4). As 
informações divulgadas pelo 
Ministério da Saúde foram 
atualizadas e repassadas 
pelas Secretarias Estaduais 
de Saúde todo o país. 

Nas últimas 24 horas, se-

gundo o boletim, foram 4.075 
casos novos e 263 novos óbitos, 
sendo que a maior parte é refe-
rente a outros períodos, mas foi 
inscrita de ontem para hoje.

Apesar de muitos municí-
pios do país ainda não regis-
trarem casos da doença, de 
forma geral, o coronavírus está 
presente em todos os estados 
do país. Atualmente, São Pau-

lo concentra a maior parte 
das notificações, com 32.187 
casos e 2.654 mortes. Rio de 
Janeiro aparece em segundo 
lugar, com 11.721 casos e 
1.065 óbitos. O estado que 
registra menos notificações é 
Tocantins, com 267 confirma-
ções de casos e seis mortes. 
Atualmente, a taxa de letali-
dade da doença é de 6,9%.
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Câmara Municipal de Goiânia 
retoma atividades legislativas
A Câmara Municipal 

de Goiânia reto-
mou nesta segun-

da-feira (4/5), de forma 
gradual,  as atividades le-
gislativas com expediente 
reduzido para meio perío-
do. A Casa está funcionan-
do das 7 às 13 horas. As 
sessões ordinárias presen-
cias devem ser realizadas 
às terças, quartas e quin-
tas-feiras, na forma do Re-
gimento Interno. As galerias 
do Plenário vão permanecer 
fechadas aos visitantes.

Segundo a nova Portaria 
da Mesa Diretora, o traba-
lho presencial fica restrito 
aos servidores que desem-
penham funções que são 
imprescindíveis para o fun-
cionamento das atividades 
essenciais da Casa, ressal-
vando os casos de trabalho 
à distância, a critério da 
chefia imediata.

A Divisão do Serviço Espe-

cializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Tra-
balho (SESMT) está encarre-

gada de medir a temperatura 
corporal dos funcionários, 
com termômetros sem con-

tato físico, nas entradas da 
Avenida Goiás e da Rua 74. 

Além disso, todos de-

vem usar máscaras faciais 
próprias durante o tempo 
em que permanecerem nas 

dependências da Câmara e 
manter a distância mínima 
de dois metros entre si.

Antonio Silva

Câmara aprova novamente em 1º turno texto-base da PEC do Orçamento de Guerra
A Câmara aprovou nova-

mente em primeiro turno o 
texto-base da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
do Orçamento de Guerra, 
nesta segunda-feira (4/5). 
Faltam agora os destaques 
para a conclusão desta fase. 
A votação do texto-base foi 
fatiada em duas. Primeiro, 
os deputados aprovaram os 
trechos mantidos pelo Sena-
do, foram 481 votos a 4 con-
trários. Em seguida, votaram 
os trechos retirados pelo re-

lator na Câmara, Hugo Mot-
ta (Republicanos-PB): foram 
326 a favor e 143 contra.

A proposta já foi aprovada 
pela Câmara, mas foi alterada 
ao receber o aval dos senado-
res, no dia 17 de abril, e, por 
isso, voltou para sua Casa de 
origem para ser novamente 
votada em dois turnos, com 
o aval de três quintos dos 
deputados (308). Depois, ela 
é promulgada em sessão do 
Congresso Nacional, não sen-
do necessária a sanção pelo 

presidente Jair Bolsonaro.
O relator da proposta, 

deputado Hugo Motta (Re-
publicanos-PB), suprimiu o 
artigo 4º do texto, que tra-
ta sobre a contrapartida de 
manutenção de empregos 
nas empresas das quais o 
Banco Central comprou a 
dívida. O presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), já havia antecipado 
essa mudança. “Esse é um 
texto que inviabiliza a uti-
lização desse instrumento 

pelo Banco Central. A em-
presa que emitiu o título já 
recebeu o dinheiro, ele já 
está circulando no merca-
do. Imagina você bloquear 
a intervenção do BC, di-
zendo que a empresa terá 
de garantir empregos. Que 
empresa terá que garantir 
os empregos? A empresa 
que emitiu o título, já ganhou 
o dinheiro, ela não faz parte do 
mercado secundário”, afirmou 
Maia na semana passada.

A oposição foi contra 

essa mudança e deve ten-
tar retomar a contrapartida 
por meio dos destaques. “O 
artigo 4º proíbe demissões 
das empresas que vão ser 
afetadas, beneficiadas pelo 
que estamos determinando 
nessa emenda constitucio-
nal, que é a negociação dos 
títulos pelo Banco Central. 
Não é justo que a gente faça 
uma proposta de emenda 
constitucional, uma emenda 
constitucional, que beneficie 
empresas, beneficie finan-

ceiras, beneficie bancos e os 
trabalhadores saiam perden-
do”, disse a deputada Gleisi 
Hoffmann (PT-PR).

Motta manteve no texto 
a exigência para que micros 
e pequenas empresas pre-
cisem apresentar notas de 
classificação de agências de 
risco (os chamados ratings) 
para conseguir acesso a cré-
dito. Essa era uma demanda 
de alguns partidos, mas hou-
ve pressão do BC para que 
isso fosse mantido.
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Mercado financeiro prevê queda 
de 3,76% da economia este ano
A previsão de queda da 

economia este ano vol-
tou a ser ajustada pelo 

mercado financeiro. Pela 12ª 
semana seguida, as instituições 
financeiras revisaram a projeção 
de queda do Produto Interno 
Bruto (PIB), a soma dos bens 
e serviços produzidos no país. 
Desta vez, a estimativa de recuo 
passou de 3,34% para 3,76%.

A informação consta do 
boletim Focus, com projeções 
de instituições financeiras 
para os principais indicado-
res econômicos, divulgado às 
segundas-feiras pelo Banco 
Central (BC), em Brasília.

A previsão do mercado fi-
nanceiro para o PIB de 2021 é 
de crescimento de 3,20%. A pre-
visão anterior era 3%. Para 2022 
e 2023, a estimativa de cresci-
mento continua em 2,50%.

A previsão para cotação do 
dólar é R$ 5 no fim de 2020. 
Na semana passada, a estimati-
va era R$ 4,80. E para o fim do 
próximo ano, a expectativa é R$ 
4,75, ante R$ 4,55 da previsão 
anterior. (Agência Brasil)

Reprodução



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

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

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

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

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

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
solteira, PVC, bom acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem com 
2 vagas. Valor 145.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suíte, 
2 coz, 3 ban, AS, garag 2 
carros. No tamasuíte, Va-
lor R$146.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
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

VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
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. 
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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

Netflix anuncia 
documentário sobre a 
vida de Michelle Obama

A vida da ex-primei-
ra-dama dos Estados 
Unidos, Michelle Oba-
ma, será tema do do-
cumentário Becoming, 
que estreia na Netflix 
nesta quarta-feira (6/5), 
em todo o mundo.

O filme é inspirado no 
livro de mesmo nome do 
documentário e vai mos-
trar a turnê de divulgação 

da obra por 34 cidades. 
“Em tempos como esse, 

pode ser difícil se sentir es-
perançoso — mas a conexão 
que tive com pessoas ao re-
dor da América e do mundo 
me lembram que a empatia 
pode salvar vidas. Esse poder 
está claro no filme de Nadia 
[Hallgren, diretora do docu-
mentário]”, escreveu Michel-
le em um post no Twitter.

Filme goiano de 
suspense é lançado 
no YouTube

Inspirado em obras de 
suspense dos anos 80, 
o filme Arapucas possui 

enredo com temática de 
consciência ambiental. O 
curta-metragem de ficção, 
com 20 minutos de duração, 
idealizado e produzido pela 
produtora Kam Filmes, foi 
criado a partir de uma vivên-
cia pessoal do diretor, Danilo 
Kamenach: “criei um enredo 
com base em uma experi-
ência que tive, mas com um 
recorte de uma temática ur-
gente e muito importante: a 
defesa do meio-ambiente.”

O diretor planejou inicial-
mente lançar “Arapucas” em 
sala de cinema, mas devido 
ao isolamento social, por 
conta da covid-19, o filme 
irá estrear pela plataforma 
do YouTube no dia 9 de maio 
de 2020, às 20 horas, onde o 
curta ficará disponível e aber-
to ao público no canal da pro-

dutora Kam Filmes. “Fazer a 
estréia online foi uma forma 
de disponibilizar para o públi-
co comum, um estilo de obra 
que normalmente se restrin-
ge a quem frequenta festivais 
de cinema” ressalta Danilo. 

 
Suspense na floresta
Danilo Kamenach co-

meçou a idealizar o roteiro 
quando era aluno do curso 
de Pós-Graduação em Cine-
ma na Universidade Estadual 
de Goiás. Durante a disciplina 
da professora Aline Fratari, 
os alunos foram orientados 
a produzir um roteiro com 
poucos personagens para 
facilitar a produção. “Quan-
do a professora lançou esse 
desafio, lembrei de um dia, 
quando eu e minha equipe 
estávamos produzindo um 
documentário no município 
de Hidrolândia (Goiás) e nos 
perdemos em uma estrada 

de terra isolada. Nosso carro 
estragou, ficamos sem rumo 
e sem comunicação. Foi um 
momento de grande apreen-
são até sermos resgatados.”

O roteiro foi escrito du-
rante a disciplina e posterior-
mente o projeto conseguiu 
financiamento pela Lei Goya-
zes, onde passou a contar 
com uma estrutura de equipe 
cinematográfica maior e pro-
fissional. O filme foi todo gra-
vado em locações na Floresta 
Nacional de Silvânia, locali-
zada a 80km de distância de 
Goiânia. A obra conta a histó-
ria da personagem “Gaia”, in-
terpretada pela atriz Rafaella 
Pessoa, que incorpora uma 
documentarista ornitóloga 
que em meados dos anos 
de 1980, se perde no meio 
de uma floresta cercada por 
mistérios sombrios.

O filme Arapucas é uma 
produção da Kam Filmes,  

com apoio da produtora É 
Nóis Ki Tá Produções, pa-
trocínio da Compleite e Go-
verno Estadual de Goiás, 
através da Lei Goyazes de 
incentivo à cultura. A equipe 
do filme contou com Marce-
lo Kamenach (irmão e sócio 
de Danilo) na Direção de Fo-
tografia e Montagem, Caco 
Rodrigues na preparação de 
elenco, Débora Correa na 
Direção de Arte, Isaac Brum 
como Assistente de Direção, 
Maurício Cruz na Direção 
de Produção, Marcos Bruno 
nos Efeitos Digitais, Palo-
ma Santos na Maquiagem 
e também marca a estréia 
de Dan Bariani na produção 
da trilha sonora, que é ins-
pirada no estilo Synthwave 
e Retrowave dos anos 80. 
O filme recebeu o apoio do 
Ibama, Cetas, Instituto Chico 
Mendes, Sublimação Filmes 
e Soluti Ambiental.
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