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Um em cada 4 brasileiros 
não tem acesso à internet
O acesso à internet no Brasil avança, mas revela diferenças sociais importantes. Estudo que mede os hábitos e comportamento de 
usuários da internet brasileira, mostrou avanço no acesso da população brasileira de quatro pontos percentuais em relação a 2018. p2
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Caiado afirma que não haverá 
reajuste na tarifa de água em Goiás
O governador Ronaldo Caiado afirmou que não haverá reajuste da 
tarifa de água em Goiás. “Isso é fake news”, frisou o governador. p3
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Um em cada quatro brasileiros não 
tem acesso à internet, mostra pesquisa

O acesso à internet no 
Brasil avança, mas 
revela diferenças so-

ciais importantes. Divulgada 
nesta terça-feira, 26, a mais 
recente versão do TIC Domi-
cílios, estudo que mede os 
hábitos e comportamento 
de usuários da internet bra-
sileira, mostrou avanço no 
acesso da população brasi-
leira de quatro pontos per-
centuais em relação a 2018, 
chegando 74% (ou 133,8 
milhões). Por outro lado, 

isso significa que ainda um 
em cada quatro brasileiros 
não acessa a rede mundial 
de computadores.

No perfil de acesso, as 
diferenças por região, gê-
nero e raça são pequenas. 
Elas são acentuadas por 
classe social (95% na classe 
A, 93% na classe B, 78% na 
classe C e 57% nas classes 
D e E) e educação (97% en-
tre os com ensino superior, 
89% entre os com ensino 
médio, 60% entre os com 

ensino fundamental e 16% 
entre os com educação in-
fantil e analfabetos).

Realizada pelo Centro 
Regional de Estudos para o 
Desenvolvimento da Socie-
dade da Informação (Cetic.
br) do Núcleo de Informa-
ção e Coordenação do Pon-
to BR (NIC.br), a pesquisa 
mostra ainda que 58% dos 
internautas brasileiros se 
conectam exclusivamente 
pelo telefone celular - em 
2014, 80% dos usuários usa-

vam computadores para se 
conectar, mas esse índice 
caiu para 42%. Mais gritante: 
85% dos usuários das classes 
D e E se conectam exclusiva-
mente pelo aparelho móvel.

A taxa de usuários que 
usam exclusivamente o ce-
lular é um indicativo impor-
tante, pois nem sempre os 
aparelhos permitem a reali-
zação de atividades mais so-
fisticadas. Apenas 33% dos 
internautas realizaram ativi-
dades de trabalho na inter-

net e 40% estudan por conta 
própria pela internet.

Quando o recorte é por 
classe, a diferença é gritante: 
66% de membros da classe A 
realizaram atividades de tra-
balho pela internet, enquan-
to esse número cai para 18% 
nas classes D e E. O mesmo 
vale para estudos: 60% para 
a classe A e 27% para D e E. 
Enquanto isso, 92% dos in-
ternautas brasileiros envia-
ram mensagens por aplicati-
vos como o WhatsApp.

Reprodução

Governo de 
Goiás e OVG 
lançam Cam-
panha do Aga-
salho 2020

Com oito pontos de ar-
recadação, a Campanha do 
Agasalho 2020 foi lançada 
oficialmente nesta terça-
-feira (26/5) pelo governo 
de Goiás, por meio da Orga-
nização das Voluntárias de 
Goiás (OVG) e do Gabinete 
de Políticas Sociais (GPS).

. Com o tema “Aquecendo 
Vidas”, a campanha tem como 
objetivo engajar a sociedade 
para promover um inverno 
mais solidário. As roupas de 
frio serão destinadas a pessoas 
em situação de rua, entidades 
sociais cadastradas e municí-
pios do Estado de Goiás

“O que queremos é levar 
esse acolhimento para as famí-
lias mais fragilizadas, especial-
mente neste ano que estamos 
vivendo uma pandemia”, diz a 
presidente de honra da OVG 
e coordenadora do Gabinete 
de Políticas Sociais, primeira-
-dama Gracinha Caiado.

Além da arrecadação de 
agasalhos, a OVG comprou 
40 mil cobertores novos 
para distribuir neste inver-
no.  Na tarde de hoje já se-
rão entregues 1.500 novos 
cobertores para os morado-
res da Comunidade Terra do 
Sul, assentamento que fica 
na região do Aterro Sanitá-
rio de Aparecida de Goiânia

“A entrega será feita em 
todo o Estado, mas vamos 
iniciar pelos que registram 
as menores temperaturas 
e em cidades com o maior 
número de pessoas vulne-
ráveis”, explica a diretora-
-geral da Organização, 
Adryanna Melo Caiado.

Pontos de arrecadação: As 
doações de agasalhos podem 
ser feitas entre os dias 26 de 
maio e 10 de junho, em oito 
pontos de coleta em Goiânia: 
OVG - Rua T-13, Setor Bueno 
(Drive Thru); Palácio Pedro 
Ludovico Teixeira - Rua 82, nº 
400, Centro (Drive Thru); Cor-
po de Bombeiros - Av. C-206 
com C-198 - Jardim América 
(Drive Thru); Detran - Aveni-
da Engenheiro Atílio Correia 
Lima, s/n - Cidade Jardim (Dri-
ve Thru); Hiper Moreira - Av. 
Perimetral, 2982 - Coimbra; 
Record TV - Rua T-30, nº 1302, 
Setor Bueno; Saneago - Av. 
Fued José Sebba, nº 1245 - Jar-
dim Goiás; Shopping Bougain-
ville (estacionamento) - Rua 9, 
nº 1855 - Setor Marista.

Saúde de Aparecida implanta central 
para avaliar exames da covid-19 Covid-19: Goiânia registra 5 mortes 

e 97 novos casos nas últimas 24 horasA Secretaria Municipal de Saú-
de de Aparecida de Goiânia (SMS) 
implantou a Sala de Situação e a 
Central de Monitoramento de te-
lemedicina. O objetivo, segundo a 
gestão municipal, é agilizar o mo-
nitoramento do avanço do coro-
navírus na cidade. Com a iniciativa, 
médicos e estudantes informam 
resultados e avaliam diariamente 
os pacientes com covid-19.

As equipes atuam sob coor-
denação dos médicos Murillo 
Moraes e Fernando Evangelista e 
da enfermeira Érika Lopes. A Sala e 
a Central funcionam diariamente, 

das 7h às 19h. Ao todo, 70 estu-
dantes de Medicina desempe-
nham os serviços e três médicos 
analisam os exames coletados. 

O coordenador Murillo Moraes 
explica que toda manhã os exames 
liberados são impressos na Sala de 
Situação, analisados pelos profissio-
nais e separados em negativos e po-
sitivos. A partir daí, os negativos são 
encaminhados para os estudantes 
de Medicina, trabalhadores voluntá-
rios que, sob a supervisão de um 
coordenador, entram em contato 
com as pessoas testadas e infor-
mam os resultados dos exames.

Goiânia registrou cin-
co mortes por covid-19 
nas últimas 24 horas e 
o total óbitos pela do-
ença na capital subiu 
para 47. Os dados foram 
divulgados nesta terça-
-feira (26/5) pela Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS). Segundo a pasta, 
97 novos casos foram 
confirmados entre on-
tem (25) e hoje. A capital 

acumula, agora, 1.532 infec-
tados pelo novo coronavírus.

De acordo com o boletim, 
545 pacientes já se curaram 
da doença. A maioria dos ca-
sos registrados está concen-
trada em pessoas com ida-
des entre 20 e 39 anos (43%) 
e 40 e 49 anos (35%). 

Ainda segundo a SMS, 382 
infectados são profissionais 
da saúde em atividade. O nú-
mero representa 24,9% dos 

contaminados na capital. 
Com os casos au-

mentando diariamen-
te, a SMS reforça a im-
portância das ações de 
prevenção. “As pessoas 
precisam evitar aglome-
rações, lavar as mãos 
com frequência e utilizar 
álcool em gel”, destaca o 
superintendente de Vigi-
lância em Saúde da SMS, 
Yves Mauro Ternes.
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Caixa paga segunda parcela 
do auxílio emergencial
A Caixa Econômica 

Federal continua 
nesta terça-feira 

(26/5) pagando a  segunda 
parcela do auxílio emer-
gencial de R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mães solteiras) 
para trabalhadores infor-
mais, microempreendedo-
res individuais, autônomos 
e desempregados.

No caso do Bolsa Família, 
o calendário está dividido 
conforme as datas habituais 
de pagamento para quem 
integra o programa. Para 
as demais pessoas, o paga-
mento será de acordo com 
o mês de nascimento.

Nesta terça-feira (26), 
será feito o pagamento para 
os beneficiários do Progra-
ma Bolsa Família com Nú-
mero de Inscrição Social 
(NIS) final 7. O crédito segue 
sendo feito para um NIS 
por dia até o número zero, 

a ser pago no dia 29 deste 
mês. Os beneficiários po-
dem sacar o benefício pelo 
cartão do Bolsa Família.

Segunda parcela 
nas contas digitais
Hoje também será a 

vez de os nascidos em no-

vembro e dezembro que 
receberem o crédito na 
poupança digital social 
da Caixa. Os depósitos na 

poupança social da Caixa 
estão sendo feitos, seguin-
do os meses de nascimen-
to, desde o último dia 20.

Reprodução

Caiado afirma que não haverá reajuste na tarifa de água em Goiás
O governador Ronaldo 

Caiado e o presidente da 
Companhia Saneamento de 
Goiás (Saneago), Ricardo 
Soavinski, afirmaram nesta 
terça-feira (26/5) que não 
haverá reajuste da tarifa de 
água em Goiás. “Isso é fake 
news”, frisou o governador 
ao rechaçar a informação 
falsa que circulou nas redes 
sociais. “Não teve e não vai 
ter, neste momento, nenhu-
ma alteração de tarifa de 
água aqui no Estado”, acres-
centou Soavinski durante 
live das emissoras da Agên-
cia Brasil Central (ABC).

O presidente da Saneago 
explicou que este ano hou-
ve um estudo sobre a tarifa. 
A metodologia foi enviada à 
Agência Goiana de Regula-
ção, Controle e Fiscalização 
(AGR), órgão responsável 
por definir se haverá ou não 
revisão tarifária. “Já tratamos 
com agência reguladora que 
não cabe, no meio da pande-
mia, fazer um reajuste”, disse.

Soavinski garantiu que a 
Saneago já está desenvol-
vendo um programa para 
renegociação de débitos re-
ferentes à inadimplência du-
rante a pandemia, que deve 

ser lançado quando o Estado 
deixar a situação de emer-
gência na saúde pública. 

 
Obras 
Segundo a Saneago, mes-

mo diante da pandemia, ne-
nhuma obra que constava no 
planejamento para 2020 foi 
paralisada. Entre as de maior 
expressão está a construção 
dos Linhões Central e Sul, 
em Aparecida de Goiânia, 
lançada em janeiro. A estru-
tura garantirá que a água tra-
tada do Sistema Mauro Bor-
ges, em Goiânia, abasteça o 
município vizinho, evitando 

o cenário de escassez. 
Na região do Entorno do 

Distrito Federal, o foco é o 
Sistema Produtor Corumbá, 
que está em construção des-
de 2008. Conforme o presi-
dente da Saneago detalhou 
na live, a atual gestão assu-
miu a obra com menos de 
56% do serviço executado. 
“Em agosto ou setembro já 
entra em pré-operação”, ga-
rantiu Soavinski. 

A obra, que vai retirar 
água do Lago Corumbá IV 
para abastecer a região do 
Entorno, é fruto de con-
sórcio entre a Companhia 

de Saneamento Ambiental 
do Distrito Federal (Ca-
esb) e a Saneago. 

Já em Anápolis estão em 
andamento obras de trata-
mento de esgoto. Contrata-
do em novembro de 2015, 
o serviço só teve 3,31% de 
execução até o fim de 2018. 
Em 2019, no primeiro ano do 
governo Caiado, as obras já 
caminharam 41,72%. Outras 
frentes de serviço na cidade 
se concentram no Sistema de 
Esgotamento Sanitário das 
Bacias Felizardos e Góis, e a 
Recuperação do interceptor 
às margens do Rio das Antas.

Período de estiagem
Durante a live, o gover-

nador e o presidente da 
Saneago também falaram 
sobre os preparativos do Es-
tado para o período de es-
tiagem. Segundo Soavinski, 
Goiás não deverá sofrer 
com falta d’água. “A popu-
lação pode ficar tranquila”, 
disse. Segundo ele, o João 
Leite está cheio e o Rio Meia 
Ponte tem boa vasão. 

Sobre o período de 
isolamento social, a com-
panhia registrou aumen-
to pouco acima de 2% no 
consumo residencial.

Saques da 
segunda parcela
O calendário para saques da 

segunda parcela é diferente do 
calendário do crédito nas contas 
digitais e tem início no próximo 
sábado (30), para os nascidos 
em janeiro. No dia 1º de junho, 
os saques serão permitidos para 
quem nasceu em fevereiro, se-
guindo nessa ordem até 13 de 
junho para os nascidos em de-
zembro. No dia 7 de junho (do-
mingo) não haverá saques.

No dia 21, o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, disse 
que a segunda parcela do auxílio 
emergencial só será depositada 
em contas fora da Caixa Econô-
mica Federal a partir do dia 30. 
Segundo ele, os beneficiários 
receberão o dinheiro automati-
camente na conta corrente de 
outros bancos no período de 30 
de maio a 13 de junho, confor-
me o cronograma de saque em 
espécie do segundo lote.

 
Saque da primeira 
parcela
Hoje (26), poderão sacar em 

dinheiro os beneficiários nas-
cidos em setembro; na quarta 
(27), os aniversariantes de ou-
tubro; na quinta (28), os de no-
vembro, e na sexta-feira (29), os 
de dezembro. (Agência Brasil)
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em meio a reaberturas, OMS alerta 
para possível nova onda de covid-19
À medida em que países 

reabrem as atividades 
econômicas, a Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS) 
reforçou o alerta de uma possí-
vel segunda onda de casos da 
pandemia do novo corona-
vírus e recomendou cautela 
nessa fase de transição. 

“Precisamos estar cientes 
do fato de que a doença pode 
aumentar a qualquer momen-
to, não podemos fazer suposi-
ções de que apenas porque 
está em declínio ela continua-
rá em declínio”, avisou o dire-
tor do programa de emergên-
cias da OMS, Mike Ryan. 

“Ainda temos alguns meses 
para nos preparar para uma 
segunda onda, podemos ter 
um segundo pico nesta onda”. 

Nesta terça, os casos con-
firmados em todo o mundo 
superaram 5,5 milhões, de 
acordo com um levantamen-
to em tempo real da Univer-
sidade Johns Hopkins. O to-
tal de mortos é de 346.700, 
mas as estatísticas provavel-
mente são mais altas devido 
a diferentes definições e ta-

xas de teste, atrasos e sus-
peitas de subnotificação. 

Maria Van Kherkove, epi-
demiologista líder da res-
posta da OMS à pandemia, 
comentou que uma caracte-
rística dos coronavírus é sua 
capacidade de se disseminar 
em determinadas situações 
e eventos de “super propa-
gação”. “E estamos vendo 
em várias situações nessas 
configurações fechadas. 
Quando o vírus tem uma 
oportunidade, ele pode se 
transmitir rapidamente”. 

No último fim de semana, 
a imprensa alemã divulgou 
que uma missa na cidade de 
Frankfurt deixou mais de 40 
pessoas contaminadas. Ain-
da não se sabe como o vírus 
vai desenvolver ao longo do 
tempo, mas Mike Ryan dis-
se há duas semanas que ele 
poderia ‘nunca ir embora’. 
“Esse vírus pode se tornar 
um vírus endêmico nas nos-
sas comunidades. Pode nun-
ca ir embora. O HIV nunca foi 
embora”, afirmou Ryan. 

“Não estou comparando 

as duas doenças, mas acho 
que é importante ser realista: 
ninguém pode prever quando 
ou se essa doença vai desapa-
recer”. Algumas das pergun-
tas sem respostas de Ryan são 
a reação do vírus a variações 
de estações do ano, possíveis 
mutações que o tornem mais 
ou menos letal, o tempo de 
imunidade de uma pessoa 
que se recuperou e o período 
necessário para produzir uma 
vacina. Um vírus endêmico é 
aquele em que as populações 
de uma determinada região 
precisam conviver e que se 
manifesta ao longo do tempo. 

No Brasil, são doenças en-
dêmicas a malária, a dengue 
e a febre amarela, por exem-
plo. Em entrevista ao Esta-
dão na segunda, a cientista-
-chefe e diretora executiva da 
OMS, Soumya Swaminathan, 
afirmou que o cenário mais 
plausível pode envolver “on-
das epidêmicas recorrentes, 
intercaladas com períodos de 
transmissão de baixo nível. 

“Os países que estão as-
sumindo o controle de seus 

próprios riscos enquanto 
saem dos bloqueios se sai-
rão melhor e poderão evi-
tar grandes segundas ondas 
se puderem interromper a 
transmissão através de um 
forte sistema de saúde pú-
blica capaz de detectar casos 
precocemente e uma popu-
lação em alerta”, disse. 

Ainda que faltem informa-
ções precisas sobre a época, 
especialistas consideram que 
pandemia da gripe espanhola, 
ocorrida há cerca de um sécu-
lo, teve pelo menos três gran-
des ondas. O surto de H1N1 
também teve duas ondas. 

Reaberturas 
No fim de semana, os 

franceses decidiram permitir 
a realização de cerimônias 
religiosas em todo o país. A 
Itália reabriu academias e 
ginásios nesta semana, e o 
Japão suspendeu o estado 
de alerta contra a pandemia. 

O governo italiano vai co-
meçar o recrutamento de 60 
mil voluntários para monito-
rar a conformidade de suas 
medidas de segurança. Ainda 
na segunda, o primeiro-mi-
nistro japonês Shinzo Abe 
disse que se os países baixa-
rem a guarda a doença “vai 

se espalhar muito rápido”. 
“Precisamos ser vigilantes”.

 Na Espanha, as duas ci-
dades mais impactadas pela 
pandemia - Madri e Barcelona 
- estão reduzindo o lockdown 
a partir desta semana. Nos 
Estados Unidos, o país mais 
atingido pela epidemia, mi-
lhares de americanos relaxa-
ram o isolamento social du-
rante o Memorial Day, feriado 
nacional em homenagem aos 
mortos em combate. Reaber-
tas recentemente, algumas 
praias ficaram lotadas, assim 
como os balneários do Lago 
de Ozarks, no Missouri. 

No Texas, uma festa reu-
niu cem pessoas na piscina 
de um clube de Houston. 
No fim de semana, Debo-
rah Birx, coordenadora da 
equipe médica do governo, 
se disse “muito preocupa-
da” com as aglomerações 
no feriado. “Realizar ativi-
dades fora de casa é bom. 
Mas isso não muda o fato de 
que as pessoas precisam ser 
responsáveis e manter certa 
distância”, disse.

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 1.4 
elx completo pneus novos 
conservado só whatsa-
pp: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

Veículos
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-------------------------------
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. Confirmar 
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, su-
íte, 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

-------------------------------
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

-------------------------------
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 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 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 27 de Maio de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Museu de Arte 
de Goiânia lança 
exposição virtual

O Museu de Arte de 
Goiânia (MAG) comemo-
ra neste ano o Jubileu de 
Ouro. Para comemorar os 
50 anos de história, foi 
lançada nesta segunda-
-feira (25/5) a exposição 
“MAG – um museu fora 
do eixo”. A exposição fi-
cará disponível nas redes 
socias do MAG. 

Segundo o coordena-
dor do museu, Antônio 

Damata, a exposição virtual é 
um recorte do acervo perma-
nente do museu, e se refere a 
diversos temas, como povos 
indígenas, contrabando de 
órgãos humanos e pele de 
animais, exploração sexual, 
preconceito religioso e dita-
tura militar. “São esculturas, 
desenhos, gravuras, objetos, 
instalação e pinturas das pri-
meiras obras que deram ori-
gem ao MAG”, disse.

Projeto oferece 100 ações 
gratuitas para estimular 
a leitura das crianças

Estimular a leitura de 
crianças é um desafio 
do nosso tempo. Este 

é um dos objetivos do pro-
jeto Pra Ler o Mundo, que 
busca também ocupar a Bi-
blioteca do Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, em Goiânia, 
com ação artística e cultural. 
Promovidas pela Cia. Ju cata-
-histórias, as atividades se 
iniciam on-line em 2 de ju-
nho e, ao longo de sete me-
ses, reúnem autores, edito-
res, livreiros, mediadores de 
leitura, atores, educadores e 
performers, com o apoio do 
Fundo de Arte e Cultura.

Em junho, a atração es-
pecial de Pra Ler o Mundo é 
a atriz e escritora Kiara Ter-
ra, que tem live programada 
no dia 13, às 11 horas, pelo 
Instagram @praleromundo. 
De Portugal, em quarente-
na, ela faz sua participação 
no projeto contando uma 
história de sua autoria so-
bre um rinoceronte e uma 
garça que, juntos, cuidam 

de um bebê. Conhecida por 
grande capacidade de im-
proviso que diverte plateias 
de todas as idades, Kiara é 
uma especialista na criação 
de narrativas colaborativas 
a partir da escuta das per-
guntas do seu público.

Sempre no Instagram e no 
Facebook @praleromundo, 
a programação estreia com a 
Cia. ju cata-histórias narrando 
uma adaptação para crianças 
do clássico da literatura bra-
sileira, o conto “Felicidade 
clandestina”, de Clarice Lis-
pector.  A partir de 2 de junho 
(terça), às 10 horas, crianças e 
adultos poderão acompanhar 
Juliana e Vinícius Bolivar con-
tando e interpretando a his-
tória da menina apaixonada 
por leitura, que deseja con-
seguir emprestado o livro “As 
reinac?o?es de Narizinho”, 
mas fica nas mãos da amiga, 
que se revela uma garota cruel.

Confira aqui as lives e as es-
treias das atividades de junho 
e julho do Pra Ler o Mundo:

JUNHO
2 junho 10h - Narração do 

conto “Felicidade Clandestina” 
de Clarice Lispector, com Cia. ju 
cata-histórias (Juliana Mado e Vi-
nícius Bolivar). Canal: @pralero-
mundo (Instagram e Facebook)                                                             

9 junho 10h - Prática de 
Yoga para pais e filhos, com 
Nanda Araújo. Faixa etária: 5 a 
11 anos. Canal: @praleromun-
do (Instagram e Facebook)

13 junho 11h - Encontro 
com a Literatura Infantil, 
LIVE com a atriz e mediadora 
de leitura Kiara Terra. Canal: 
@praleromundo (Instagram)

16 junho 10h - Narração do 
conto “Dikeledi e as voltas que 
o mundo dá”, com o Núcleo 
Histórias de Comadres (Jordana 
Dolores). Canal: @praleromun-
do (Instagram e Facebook)

23 junho 10h - Oficina de Brin-
quedo-percussão: Ganzá, com 
Juliana Mado. Canal: @pralero-
mundo (Instagram e Facebook)

30 junho 10h - Narração 
de “Contos de um caipira”, 
com Victor Batista Violei-

ro. Canal: @praleromundo 
(Instagram e Facebook)

 
JULHO
07 julho 10h - Prática de 

Yoga para pais e filhos, com 
Nanda Araújo. Faixa etária: 5 a 
11 anos. Canal: @praleromun-
do (Instagram e Facebook)

11 julho 11h - Encontro 
com a Literatura Infantil, LIVE 
com o editor Paulo Verano 
(Edições Barbatana). Canal: 
@praleromundo (Instagram)

14 julho 10h - Espetáculo: 
“Contos, cantos e otras cositas 
mas”, com Ludmyla Marques, 
Nathalia Caule e Kamila Mar-
ques. Canal: @praleromundo 
(Instagram e Facebook)

21 julho 10h - Oficina 
de Brinquedo-percussão: 
Gunga, com Juliana Mado. 
Canal: @praleromundo (Ins-
tagram e Facebook)

28 julho 10h - Narração 
de “Afro Brasileiros: história, 
contos e encantos”, com Gil 
Tobias. Canal: @praleromun-
do (Instagram e Facebook)

Reprodução


