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Desmatamento na Mata 
Atlântica cresce 27,2%
O desmatamento na Mata Atlântica cresceu 27,2% entre 2018 e 2019, na comparação com o período entre 2017 e 2018, de acordo rela-
tório do Atlas da Mata Atlântica, divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). p2
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PRF prende suspeitos de contrabandear 
3.600 comprimidos de hidroxicloroquina
A Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro homens suspeitos 
de contrabandear 3.600 comprimidos de hidroxicloroquina. p2
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Desmatamento na Mata 
Atlântica cresce 27,2%, diz relatório

O desmatamento na 
Mata Atlântica cres-
ceu 27,2% entre 2018 

e 2019, na comparação com 
o período entre 2017 e 2018, 
de acordo relatório do Atlas da 
Mata Atlântica, divulgado pela 
Fundação SOS Mata Atlântica 
e pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE). O 
percentual corresponde a um 
total de 14.502 hectares. No 
período anterior foram desma-
tados 11.399 hectares.

O estado que lidera a lista 
dos que mais desmataram é 
Minas Gerais, com uma perda 
de quase 5.000 hectares de 

floresta nativa. A Bahia ficou 
em segundo lugar, com 3.532 
hectares, seguido pelo Para-
ná, com 2.767 hectares. Os 
três líderes do ranking tiveram 
aumento de desflorestamen-
to de 47%, 78% e 35% ante o 
período anterior. Segundo os 
dados, o Piauí somou 1.558 
hectares desmatados (26%a 
mais) e Santa Catarina 710 
hectares , 22% a mais do que 
no período anterior.

Segundo o diretor de Po-
líticas Públicas da SOS Mata 
Atlântica, Mario Mantovani, 
a ampliação do desmata-
mento da Mata Atlântica 

observada mostra que a des-
truição do meio ambiente 
não tem ocorrido apenas na 
Amazônia. “O fato é preocu-
pante, já que restam apenas 
12,4% da Mata Atlântica, o 
bioma que mais perdeu flo-
resta no país até hoje”, disse

Para a diretora executiva 
da SOS Mata Atlântica e coor-
denadora geral do Atlas, Mar-
cia Hirota, essa constatação 
é decepcionante, porque os 
desmatamentos continuam 
ocorrendo nas mesmas regi-
ões. “Observamos vários des-
matamentos em áreas inte-
rioranas e nos limites da Mata 

Atlântica, como no Cerrado 
em Minas Gerais, na Bahia e 
no Piauí, além de regiões com 
araucárias no Paraná. Como 
são áreas já mapeadas ante-
riormente, os desmatamen-
tos poderiam ter sido evitados 
com maior ação do poder pú-
blico. É lamentável que sigam 
destruindo nossas florestas 
naturais, ano após ano.”

No sentido contrário, o 
Atlas mostra que estados 
como Alagoas, Ceará, Espírito 
Santo, Goiás, Paraíba, Pernam-
buco, Rio de não desmataram 
e dois estados conseguiram ze-
rar os desmatamentos acima 

de três hectares (Alagoas e Rio 
Grande do Norte). Entre 2017 
e 2018, Alagoas havia registra-
do 8 hectares de desmatamen-
to, enquanto o Rio Grande do 
Norte teve 13 hectares.

“Em muitos estados, que 
chegaram ao nível do desma-
tamento zero, pode ocorrer 
o chamado efeito formiga, os 
desmatamentos pequenos 
que continuam acontecendo 
em várias regiões e o satélite 
não enxerga. É a floresta nativa 
sendo derrubada aos poucos, 
principalmente pelo avanço de 
moradias e expansão urbana”, 
explicou. (Agência Brasil)
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PRF prende 
suspeitos de 
contraban-
dear 3.600 
comprimidos 
de hidroxi-
cloroquina

A Polícia Rodoviária 
Federal prendeu quatro 
homens na última quarta-
-feira (27/5), em Uruaçu, 
suspeitos de contraban-
dear 3.600 comprimidos 
de hidroxicloroquina. 

O medicamento esta-
va escondido dentro de 
caixas de equipamentos 
de som de uma cami-
nhonete e foi encontrado 
durante abordagem de 
rotina da PRF na BR-152. 

A assessoria da PRF 
informou que os homens 
disseram que trabalham 
com montagem de es-
truturas para eventos e 
que estavam voltando de 
um show. A justificativa 
chamou a atenção dos 
policiais pois shows estão 
proibidos desde o início 
da pandemia de covid-19. 

Depois que os po-
liciais encontraram os 
comprimidos de hidroxi-
cloroquina, os suspeitos 
disseram que estavam 
levando o medicamento 
para um hospital de cam-
panha do Maranhão. 

A suspeita da polícia, 
segundo a assessoria, é 
de que o medicamento foi 
comprado no Paraguai.

A hidroxicloroquina e 
a cloroquina são utiliza-
dos no Brasil há décadas, 
para tratamento de malá-
ria, lúpus, artrite reuma-
toide, entre outras. 

Mesmo após nenhum 
estudo no mundo com-
provar a eficiência da clo-
roquina e da hidroxicloro-
quina para tratamento da 
covid-19, o Ministério do 
Brasil autorizou o uso dos 
medicamentos pelo SUS. O 
medicamento é oferecido 
aos pacientes da doença 
em qualquer fase do trata-
mento, mediante a assina-
tura de um termo que cita 
estar ciente de que o 
medicamento não con-
tém comprovação cien-
tífica e que pode causar 
efeitos colaterais como 
arritmia, além de morte.

Homem morre prensado por 
dois caminhões em Goiânia

PRF-GO apreende em Anápolis carro 
com mais de 170 multas no prontuário

Um homem, de 39 
anos, morreu nesta quin-
ta-feira (28/5), após ser 
prensado entre dois cami-
nhões, no Setor Vila Pedro-
so, em Goiânia. Segundo a 
Polícia Civil, os motoristas 
dos dois veículos haviam 
feito entrega de cerveja 
em supermercado local. 

Na trajetória de vol-
ta, um dos veículos teria 
apresentado problemas 

de partida, foi quando a ví-
tima desceu para amarrar 
uma corda ao caminhão 
do colega, no intuito de 
puxá-lo. Neste momento, 
um dos veículos perdeu 
o freio, desceu sozinho e 
prensou o homem. 

Segundo a polícia, o 
motorista do outro ve-
ículo foi submetido ao 
teste do bafômetro, o re-
sultado foi negativo.

Um carro com mais R$ 
25 mil em multas de trânsi-
to foi apreendido, no início 
da tarde desta quinta-feira 
(28/5), na BR-060, em Aná-
polis. O veículo, um VW/
Santana, ano 1991, com 
176 infrações de trânsito re-
gistradas no prontuário foi 
flagrado pela Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF). 

O motorista entregou 
aos agentes o documen-
to do veículo, vencido em 
2016 e, após as consul-

tas aos sistemas, os policiais 
constataram que havia 174 in-
frações de trânsito cometidas 
entre 2017 e 2018, sendo 13 
delas aplicadas somente pela 
PRF, além de outras duas apli-
cadas na fiscalização de hoje, 
por conta do licenciamento 
vencido e pneus em mau es-
tado de conservação.

O dono do carro, que tra-
balha como mecânico de equi-
pamentos de hipermercados, 
mora em Brasília e seguia de 
Goiânia para a capital federal. 

O veículo acumula infrações de 
trânsito registradas pelos ór-
gãos do DF, Goiás e Tocantins. 
As principais infrações flagradas 
são por excesso de velocidade, 
que somam 131 flagrantes.

Segundo a PRF, o motorista 
afirmou que usa o carro para 
trabalhar e, “na correria do co-
tidiano”, muitas vezes não se 
atenta às regras de trânsito. O 
veículo foi retido, recolhido ao 
pátio e só poderá ser liberado 
após ter as irregularidades sa-
nadas e os débitos quitados.
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Caiado estuda criação de colegiado para 
deliberar sobre retomada do comércio
O governador de Goiás, 

Ronaldo Caiado, deve 
enviar à Assembleia Le-

gislativa projeto de lei que cria 
colegiado para deliberar sobre a 
retomada gradual da economia 
no Estado. O grupo seria formado 
por representantes de diferentes 
segmentos da sociedade, que se-
riam reconhecidos como agentes 
públicos (sem remuneração). 

A ideia foi apresentada pela 
procuradora-geral Juliana Pru-
dente durante videoconferên-
cia realizada pelo governador, 
na manhã desta quinta-feira 
(28/5), com representantes de 
todos os Poderes, do Fórum 
Empresarial de Goiás e de pes-
quisadores da Universidade 
Federal de Goiás (UFG). 

Conforme está sendo ava-
liado pelo Governo de Goiás, os 
integrantes do colegiado – que 
deve receber o nome de Câma-
ras – terão direito a voto, mas 
também assumirão responsa-
bilidades, já que estarão atuan-
do como agentes públicos. A 
Procuradoria-Geral do Estado de 

Goiás (PGE), em conjunto com 
Secretaria de Estado da Saúde e 
demais órgãos do governo, está 
desenvolvendo a minuta projeto.

Caiado destacou que, dessa 
maneira, respeitando estudos 
técnicos e científicos, assim como 
as determinações jurídicas, cada 
câmara atuaria no sentido da 
retomada gradual das atividades 
de forma criteriosa, garantindo a 
proteção da população. 

“Ele vai responder por todos 
os seus atos, de acordo com 
o seu voto público e, ao mes-
mo tempo, embasado por um 
programa de biossegurança e 
de sinalização de leitos para o 
atendimento dos pacientes. As-
sim, estaremos dando um passo 
rápido para podermos chegar a 
algumas conclusões em comum 
acordo”, concluiu o governador.

Durante a reunião, pesqui-
sadores da UFG que integram o 
grupo de modelagem da expan-
são espaço-temporal da covid-19 
em Goiás apresentaram as proje-
ções de demandas hospitalares 
– leitos clínicos e de Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI) – e 
também de números de óbitos 
para a segunda quinzena de julho 
caso o índice de isolamento social 
continue como está atualmente: 
abaixo dos 40% no Estado. 

De acordo com a médica in-
fectologista e epidemiologista 
Cristina Toscano, há três cená-
rios possíveis: um azul, consi-
derado o ideal, no qual o índice 
de isolamento social nos muni-
cípios voltaria a ficar entre 50 e 
55% -- como ocorreu durante no 
final de março até abril, quando 
estava em vigor o primeiro de-
creto do governo; um verde, na 
hipótese de o isolamento for de 
38,29%; e um vermelho, base-
ado na projeção de isolamento 
abaixo de 37,91%.  

De acordo com as análises 
apresentadas, a demanda de 
leitos clínicos tanto nos cenários 
verde quanto no vermelho seria 
maior que a quantidade existen-
te em Goiás, considerando leitos 
públicos e privados. Nas duas hi-
póteses seriam necessários entre 
3 e 5 mil leitos diários, números 

que cairiam para algo em torno 
de 300, se o isolamento social 
atingisse o cenário azul.

Já em relação à demanda por 
UTIs, a projeção para a segunda 
quinzena de julho, se mantida a 
taxa atual de isolamento que se 
encontra em 36%, prevê a ne-
cessidade de 1.257 leitos por dia, 
número também acima da capa-
cidade do Estado. Com o isola-
mento social alcançando índices 

ideais, a projeção que é a deman-
da cairia para 75 leitos por dia.

As perspectivas de óbitos 
para o período também preo-
cupam. Segundo a pesquisa da 
UFG, projeta-se em Goiás um 
total acumulado de óbitos por 
covid-19 entre 387 e 530, no fi-
nal de junho, e entre 634 e 839, 
no final de julho. Isso dentro do 
cenário azul, com índices altos 
de isolamento social. Nos piores 

cenários – verde e vermelho – as 
mortes de goianos pelo corona-
vírus poderiam chegar a quase 6 
mil, exatos 5.938 vidas perdidas.

Na avaliação do grupo de 
estudos da UFG, as medidas 
de distanciamento social ado-
tadas pelo governo no início 
da crise funcionaram em Goi-
ás, permitindo o achatamento 
da curva e o crescimento mais 
lento de casos e de mortes.

Reprodução

Reprodução
Professora da UFG é indicada para grupo de trabalho da OMS

Cristiana Toscano, profes-
sora do Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública da 
Universidade Federal de Goi-
ás, foi indicada para compor 
o Grupo Estratégico Interna-
cional de Experts em Vacinas 
e Vacinação (SAGE – Strategic 
Advisory Group of Experts 
for vaccines and vaccination) 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) em seu Grupo 
de Trabalho de Vacinas para 
covid-19. A médica infectolo-

gista e epidemiologista inte-
gra o grupo de pesquisadores 
da UFG de modelagem da ex-
pansão espaço-temporal da 
covid-19 em Goiás.

Cristiana Toscano é a úni-
ca brasileira, além de repre-
sentante inicial da América 
Latina, que irá compor este 
grupo restrito de especialis-
tas mundiais. O grupo deve-
rá ser formado por 10 a 15 
pessoas de todo o mundo. 
Segundo a cientista, a co-

missão se reunirá quinze-
nalmente, neste momento 
de maneira virtual, a partir 
do próximo dia 5 de junho, 
sexta-feira. Cabe à comissão 
a revisão de todos os estu-
dos de vacinas contra co-
vid-19 em andamento, a fim 
de prover orientações para 
estratégias sobre seus usos 
contra covid-19.

Sobre a expectativa de 
uma vacina para a Covid-19 
a professora explicou que 

há na atualidade inúmeras 
vacinas em desenvolvimen-
to, inclusive algumas já em 
estudos clínicos em huma-
nos. “Ainda é cedo para 
saber se e quando teremos 
uma vacina segura e eficaz 
disponibilizada em grande 
escala para a população. 
Mas a articulação interna-
cional de grupos de pesqui-
sa e desenvolvimento de va-
cinas é intensa e promissora 
neste sentido”, disse.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 29 de Maio de 2020mundo

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

Centenas protestam em Minneapolis 
após morte de homem negro por policial
Centenas de manifestan-

tes tomaram as ruas de 
Minneapolis, em Minne-

sota, nos Estados Unidos, pela 
segunda noite consecutiva na 
quarta-feira (27/5) com poli-
ciais usando gás lacrimogêneo 
e disparando balas de borracha 
contra a multidão. Imagens na 
televisão e nas redes sociais re-
velaram pelo menos uma em-
presa - uma loja de autopeças 
- em chamas e pessoas carre-
gando mercadorias de um negó-
cio que havia sido vandalizado.

Os protestos estão ligados 
à morte de um homem negro 
que causou uma onda de indig-
nação depois da divulgação de 
um vídeo que mostra um policial 
branco ajoelhado no pescoço 
dele. Nas imagens, o homem 
identificado como George Floyd, 
de 46 anos, reclama e diz repeti-
damente: “Não consigo respirar”, 
enquanto o policial que o rendeu 
continua ajoelhado sobre seu 
pescoço para imobilizá-lo. 

Pouco depois, ele parece 
não se mexer, antes de ser co-
locado em uma maca e trans-
ferido para uma ambulância. A 

polícia local disse em comunica-
do que Floyd morreu “após um 
incidente médico durante uma 
interação policial”. A polícia es-
tava respondendo a uma cha-
mada dizendo que um homem 
tentava usar cartões falsos em 
uma loja de conveniência. 

Um porta-voz da polícia infor-

mou que os protestos de quarta 
não foram tão pacíficos e que 
uma pessoa na área foi morta a 
tiros, embora não esteja claro se 
a morte está diretamente relacio-
nada aos protestos. “Esta noite 
foi uma noite diferente de protes-
tos”, disse o porta-voz John Elder.

Na manhã de quinta-feira, 

ainda havia locais em chamas e 
moradores próximos jogando 
água na frente de suas casas para 
impedir o avanço do fogo. Alguns 
manifestantes se reuniram na 
casa do policial que deteve Geor-
ge Floyd e na casa do promotor 
local, segundo o jornal The Star 
Tribune. Também houve protes-

tos em Memphis e Los Angeles. 
No vídeo de 10 minutos fil-

mado por uma testemunha, um 
policial mantém Floyd no chão, 
que, a certa altura, diz: “Não me 
mate”. Testemunhas pedem ao 
policial que retire o joelho do 
pescoço do homem, observando 
que ele não estava se mexendo. 

Alguns dizem que “seu nariz está 
sangrando”, enquanto outro 
pede: “Saia do pescoço dele”.

A polícia disse que nenhu-
ma arma foi usada durante 
o episódio e as imagens das 
câmeras foram enviadas para 
o Departamento de Execução 
Penal de Minnesota, que tam-
bém iniciou uma investigação.

Em declarações à impren-
sa americana na terça-feira, 
o chefe da polícia de Minne-
apolis, Medaria Arradondo, 
disse que a política de uso da 
força “para colocar alguém 
sob controle” será revisada.

O prefeito de Minneapolis, 
Jacob Frey, disse no Twitter na 
segunda-feira que “quatro poli-
ciais do MPD envolvidos na mor-
te de George Floyd foram demi-
tidos”. Em entrevista coletiva na 
terça-feira, o prefeito descreveu 
o incidente como “completa e 
absolutamente desastroso”.

“Acredito no que vi e o que 
vi está errado em todos os 
níveis”, disse Frey. “Ser negro 
nos EUA não deveria ser uma 
sentença de morte.” (Com 
agências internacionais).
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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 
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

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
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 Prata 
2000 C/ Ar + Dh Whatsa-
pp: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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2443Goiás, Tocantins e DF, 29 de Maio de 2020



-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063

ST. BUENO Apartamento 
3 suítes, 2 VG, lazer 2360. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, malim-
mercado! Ligue e faça o 
seu orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593

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 Goi-
âtrans porte+ gratificação 
por bom desempenho. 
ENVIAR 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 – 
(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
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 29 de Maio de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



Diário Do EstaDo Goiânia, 29 de Maio de 2020 7



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 29 de Maio de 2020viral

Campanha arrecada 
donativos para 
artistas goianienses 
durante pandemia

A Associação de Pais e 
Mestres do Basileu França, 
em parceria com o Itego 
em Artes Basileu França e 
o Instituto de Educação em 
Artes Gustav Ritter, lançou 
a campanha “Arte Solidá-
ria”. A iniciativa tem objeti-
vo de arrecadar alimentos 
para ajudar artistas, produ-
tores e demais pessoas en-
volvidas com os bastidores 
de shows e espetáculos.

“De acordo com o in-
forme técnico do Instituto 
Mauro Borges (IMB) de 
abril, Goiás tem aproxima-
damente 1,4 milhão de tra-
balhadores informais, sen-
do que aproximadamente 
200 mil advém da Econo-
mia Criativa. Esses traba-
lhadores se encontram em 
situação difícil, em razão 
do bloqueio das atividades 
com aglomeração. Por isso, 
a Associação cumpre seu 
papel de mitigar esses efei-
tos da Covid-19 para quem 
nos enche de esperança, 
alegria e informação”, disse 
o presidente da Associação 
de Pais e Mestres do Basi-
leu França e coordenador 
do Curso Superior em Pro-
dução Cênica do Instituto, 
Juliano Silvestre.

Segundo a associação, 
a Secretaria de Estado 
de Cultura (Secult Goiás) 
tem contribuído para mi-
nimizar os efeitos da crise 
causada pela pandemia 
do novo coronavírus. A se-
cretaria realizou, ainda no 
mês de março, pagamen-
to do saldo remanescente 
do Fundo de Arte e Cultu-
ra (FAC) de 2018, equiva-
lente a R$ 1,5 milhão. De 
acordo com o secretário 
estadual de Cultura do 
Estado de Goiás, Adriano 

Baldy, a pasta tem trabalha-
do a fim de elaborar ações e 
alternativas com o intuito de 
ajudar o segmento cultural 
goiano a superar este mo-
mento de pandemia.

 
Regulamento
Para ser contemplado pela 

campanha, o beneficiário 
deve realizar o cadastro por 
meio do preenchimento de 
formulário no site do Instituto 
(www.basileufranca.com.br/
soulidario). Posteriormente, é 
preciso se atentar ao cumpri-
mento de determinados cri-
térios, como: comprovar que 
é artista; comprovar se possui 
ou não filhos, bem como o nú-
mero de filhos; possuir renda 
mensal igual ou inferior a um 
salário mínimo (R$ 1.045) e 
residir na cidade de Goiânia 
ou região metropolitana. Ao 
cumprirem os critérios, as 
pessoas selecionadas para o 
recebimento das doações de-
verão buscar os donativos no 
Itego em Artes Basileu França.

 
Contrapartida
O Instituto Basileu Fran-

ça tem feito apresentação 
de lives com temas diversos, 
como saúde, comunicação, 
cultura, arte, entre outros. O 
Departamento de Produção 
Cultural e Comunicação da Es-
cola de Arte lançou o projeto 
“Conecta – Compartilhando 
Saberes”, a fim de promover 
o envolvimento da produção 
intelectual, cultural e artística 
das coordenações do Basileu 
França, bem como de con-
vidados que compartilham 
saberes e conhecimentos. 
As apresentações online são 
realizadas todas as quartas 
e sextas-feiras, em formato 
100% online, e transmitidas 
por meio das redes sociais. 

Live mostrará rotina 
de cuidados dos animais 
no Zoológico de Goiânia

Diante das medidas de 
prevenção ao corona-
vírus, o Zoológico de 

Goiânia é uma das atrações 
da capital que fecharam a vi-
sitação ao público. Por causa 
disso, a Prefeitura de Goiânia 
está preparando uma live di-
reto do espaço. Será neste 
sábado (30/5), às 11h. 

Segundo a Agência Mu-

nicipal de Turismo, Eventos 
e Lazer, a rotina dos animais 
não foi alterada. Todos con-
tinuam recebendo os cui-
dados veterinários todos os 
dias e o enriquecimento ali-
mentar uma vez por semana. 
Com uma hora de duração, o 
evento virtual mostrará um 
pouco a rotina do espaço. 

O roteiro de atividades 

foi elaborado para atender 
a demanda das pessoas 
que estarão acompanhan-
do o passeio virtual, onde 
serão abordados temas 
como enriquecimento ali-
mentar; enriquecimento 
ambiental; mamíferos, aves 
e répteis na quarentena e o 
cotidiano dos animais.

As pessoas que estive-

rem conectadas na live po-
derão acompanhar a visita 
no Quatis – dentro do re-
cinto; Imersão – dentro do 
recinto; “Jibeiro” – dentro 
do recinto; Hipopótamos – 
fora do recinto; e a Ilha dos 
primatas – na canoa.

Para acompanhar a live bas-
ta acessar o perfil do Zoológico 
de Goiânia no Instagram.

Reprodução


