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Vacina contra covid-19 de 
Oxford será testada no Brasil
A vacina contra a covid-19 que está sendo desenvolvida na Universidade de Oxford, no Reino Unido, será testada também no Bra-
sil. Considerado um dos mais promissores, o imunizante já está na fase três de testes, em que dez mil pessoas serão testadas. p2

Produção 
industrial cai 

18,8% em abril 
ante março, 
revela IBGE p3

Tóquio tem 
reincidência 
de covid-19 p4

Morre a atriz 
Maria Alice 
Vergueiro p8

Escalonamento do comércio em
Aparecida começa na segunda-feira
A Prefeitura de Aparecida publica hoje o decreto que determina 
o escalonamento do funcionamento do comércio no município. p2
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Vacina contra covid-19 desenvolvida 
em Oxford será testada no Brasil

A vacina contra a co-
vid-19 que está sen-
do desenvolvida na 

Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, será testada 
também no Brasil, conforme 
publicação na noite de terça-
-feira, 2, no Diário Oficial da 
União. Considerado um dos 
mais promissores, o imuni-
zante já está na fase três de 
testes, em que dez mil pes-
soas serão testadas para se 
avaliar a eficácia do produto.

Das mais de 70 vacinas em 
desenvolvimento em todo o 
mundo, é a que se encontra 
em estágio mais avançado. 
Duas mil pessoas participa-

rão dos testes no Brasil, em 
São Paulo e no Rio de Janei-
ro, que contam com o apoio 
do Ministério da Saúde e da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

A articulação para a vinda 
dos testes ao Brasil contou 
com a liderança da Profes-
sora Doutora Sue Ann Costa 
Clemens, diretora do Insti-
tuto para a Saúde Global da 
Universidade de Siena e pes-
quisadora brasileira especia-
lista em doenças infecciosas 
e prevenção por vacinas, in-
vestigadora do estudo.

Em São Paulo, os testes 
serão conduzidos pelo Centro 

de Referência para Imuno-
biológicos Especiais (CRIE) da 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), e contaram 
com a viabilização financeira 
da Fundação Lemann no cus-
teio de toda a infraestrutura 
médica e de equipamentos 
necessários. A Unifesp irá 
recrutar mil voluntários que 
estejam na linha de frente do 
combate à covid-19, uma vez 
que estão mais expostos à 
contaminação. Eles precisam 
ser soronegativo, ou seja, pes-
soas que não tenham contra-
ído a doença anteriormente.

Segundo Dra. Lily Yin We-
ckx, investigadora principal 

do estudo e coordenadora 
do CRIE-Unifesp, “o mais im-
portante é realizar essa etapa 
do estudo agora, quando a 
curva epidemiológica ainda 
é ascendente e os resultados 
poderão ser mais assertivos.” 
Há outros países cuja parti-
cipação está em processo de 
análise e aprovação. Os re-
sultados desses testes serão 
primordiais para o registro da 
vacina no Reino Unido, pre-
visto para final deste ano.

Entretanto, o registro 
formal deve acontecer ape-
nas após a conclusão dos 
estudos realizados em to-
dos os países participantes. 

Para Denis Mizne, diretor 
executivo da Fundação Le-
mann, organização viabiliza-
dora dos recursos necessá-
rios à realização do estudo 
de eficácia da vacina em São 
Paulo, “inserir o Brasil no 
panorama de vacinas con-
tra a covid-19 é um marco 
importante para nós, bra-
sileiros, e acredito que po-
deremos acelerar soluções 
que tragam bons resultados 
e rápidos. Para a Fundação 
Lemann esta é mais uma 
importante oportunidade 
de contribuir em iniciativas 
de grande impacto para o 
nosso país e sua gente.

Reprodução

UFG desen-
volve teste 
rápido para 
covid-19 
usando 
microchips 
descartáveis

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal de Goi-
ás (UFG) desenvolveram 
um método de diagnós-
tico capaz de detectar a 
presença do coronavírus 
no paciente desde o pri-
meiro dia dos sintomas. 
Chamada de RT-LAMP, a 
técnica usa a amplifica-
ção de DNA, assim como 
a PCR (Reação em cadeia 
da polimerase), porém o 
processo no qual amplifi-
ca o material genético do 
vírus é realizado de ma-
neira mais simples, bara-
ta e rápida. 

Segundo a UFG, a RT-
-LAMP é 10 mil vezes 
mais sensível que a PCR. 
Por detectar a presença 
do RNA do vírus desde o 
início, pode permitir um 
tratamento adequado ra-
pidamente e o isolamen-
to do paciente, de modo 
a conter a transmissão do 
vírus a outras pessoas. A 
pesquisa é fruto do traba-
lho do Grupo de Pesquisa 
de Biomicrofluidica do 
Instituto de Química e do 
Laboratório de Genética 
Molecular e Citogenética 
do Instituto de Ciências 
Biológicas da Universida-
de Federal de Goiás.

No trabalho dos pro-
fessores da UFG, a am-
plificação do RNA do 
vírus é realizado em um 
microchip, que utiliza um 
volume muito pequeno 
(microlitros) de amostra 
e reagentes. Esses dispo-
sitivos são descartáveis e 
portáteis. Assim, o teste 
pode ser levado para o 
local de necessidade, os 
chamados point-of-care.  
A reação de amplificação 
do RNA é realizada em 10 
minutos. A leitura dos re-
sultados é colorimétrica, 
e trata-se de um modo de 
detecção simples e rápi-
do, feita a olho nu. A cor 
verde fluorescente é ge-
rada quando existe a pre-
sença do vírus na amostra 
do paciente. Quando não 
há o vírus a cor verde flu-
orescente não é gerada.  

Covid-19: Goiás registra 
296 novos casos e 
8 mortes em 24 horas

Escalonamento do comércio em
Aparecida começa na segunda-feira

Goiás registrou 296 casos 
da covid-19 e 8 mortes pela 
doença nas últimas 24 horas. 
É o que aponta boletim da 
Secretaria Estadual de Saúde 
(SES-GO) divulgado na tar-
de desta quarta-feira (3/6). 
Com os novos registros, o 
Estado soma 4.589 casos da 
doença e 159 óbitos. 

De acordo com a SES-
-GO, há ainda  25.471 ca-

sos suspeitos em investi-
gação. Outros 11.779 já 
foram descartados.

Além das 159 mortes con-
firmadas, Goiás tem 31 óbi-
tos suspeitos que estão em 
investigação. Já foram des-
cartadas 250 mortes suspei-
tas nos municípios goianos.

O número de pessoas cura-
das da covid-19 não foi infor-
mado pela secretaria estadual.

A Prefeitura de Aparecida 
de Goiânia, por meio do Co-
mitê de Prevenção e Enfren-
tamento à Covid-19, publica 
nesta quarta-feira (3/6) o de-
creto que determina o escalo-
namento do funcionamento 
do comércio no município. 
De acordo com o documen-
to, a cidade foi dividida em 
10 macrorregiões, sendo que 
a cada dia da semana, duas 
dessas regiões terão seus 
comércios, inclusive os essen-
ciais, totalmente fechados. 

A estratégia visa dimi-
nuir a circulação de pessoas 
nas ruas, contribuindo com 
o isolamento social, medida 
apontada pelas autoridades 
de saúde como essencial para 
conter o avanço da pandemia. 

O prefeito Gustavo Menda-
nha e o secretário municipal de 
Saúde, Alessandro Magalhães, 
explicarão nesta tarde, durante 
entrevista coletiva, a tomada da 
decisão e como irá funcionar 
o escalonamento regional em 
Aparecida de Goiânia. De acordo 

com o gestor municipal, que con-
versou durante duas semanas 
com os comerciantes de todas as 
regiões da cidade, a decisão, bus-
ca atingir mais de 50% da taxa de 
isolamento em Aparecida. 

“Desta forma vamos evitar 
o colapso do sistema público de 
Saúde e reduzir o índice de con-
tágio da doença, além de melhor 
atender aos pacientes que apre-
sentarem a forma mais grave da 
Covid-19”, sublinhou Gustavo 
Mendanha que completa. “Não 
podemos retomar tudo de forma 
irresponsável. Temos hoje 123 lei-
tos para tratamento da Covi-19, 
mas o momento é de redobrar 
os cuidados”, complementou.
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Produção industrial cai 18,8% 
em abril ante março, revela IBGE
A produção industrial caiu 

18,8% em abril ante 
março, na série com 

ajuste sazonal, divulgou nesta 
quarta-feira (3/6) o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Este é a maior 
queda desde que o estudo co-
meçou a ser feito, em 2002.

O resultado veio perto do 
teto do intervalo das estima-
tivas dos analistas ouvidos 
pelo Projeções Broadcast, de 
queda de 17%. O piso indicava 
recuo de 50,5% e a mediana, 
-31,7%. Em relação a abril de 
2019, a produção caiu 27,2%.

Nessa comparação, sem 
ajuste, a queda também foi 
menor que a mediana das 
estimativas (-38,65%, em in-
tervalo de recuo de 52,70% 
a 6,60%). A indústria acumu-
la queda de 8,8% no ano de 
2020. Em 12 meses, a produ-
ção acumula baixa de 2,9%, 
de acordo com o IBGE.

Reprodução
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Construtora deve restituir valores pagos por atraso na entrega da obra
O juiz Clauber Costa Abreu, 

da 15ª Vara Cível e Ambien-
tal de Goiânia (GO), deferiu o 
pedido feito por uma mulher 
que recorreu à Justiça devido 
ao inadimplemento contratu-
al pelo atraso na entrega da 
obra por parte da construto-
ra. Neste caso, o juiz decidiu 
que a construtora é obrigada 
arescindir o contrato e fazer a 
restituição dos valores pagos 
pela compradora

Além da rescisão e da res-
tituição das parcelas, a cons-
trutora ainda foi condenada a 
pagar R$ 10 mil por danos mo-

rais e R$ 4.200, referente a seis 
meses de aluguel.

Representada pelo ad-
vogado Rogério Rodrigues, 
a autora expôs que cumpriu 
rigorosamente as obrigações 
contratuais. “Porém, houve o 
inadimplemento contratual 
pela construtora por atraso na 
entrega da obra, o que gera em 
seu favor o direito de rescindir 
o contrato”, defendeu na ação.

O magistrado reconheceu 
a culpa exclusiva do vendedor 
no atraso do imóvel e, por isso, 
determinou a imediata resti-
tuição das parcelas pagas. “Em 

relação à devolução das parce-
las, como a rescisão foi motiva-
da pela vendedora/ré, a resti-
tuição dos valores pagos deve 
ser integral, em parcela única, 
acrescida de juros legais e cor-
reção monetária desde a data 
dos respectivos desembolsos”.

Além disso, destacou que, 
configurada a culpa da cons-
trutora, impõe-se o dever de 
reparação pelos danos sofri-
dos pela compradora, no valor 
de R$ 10 mil. “Evidente a frus-
tração da autora, de forma que 
o inadimplemento contratual 
da construtora transcendeu a 

seara do mero aborrecimento, 
passando a causar lesão à inte-
gridade psíquica da consumi-
dora, o que impõe ao agente 
causador do dano a reparação 
dos danos morais”.

Havendo ainda a autora 
comprovado o pagamento 
de aluguel no valor de R$ 
700, o juiz determinou o pa-
gamento de R$ 4.200, refe-
rente a seis meses de aluguel 
no período entre os meses 
de janeiro/2012 (mês pre-
visto para entrega da obra, 
observada a prorrogação dos 
180 dias) a julho de 2012.
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Tóquio entra em alerta devido à 
reincidência de casos de covid-19
Autoridades de Tó-

quio emitiram aler-
ta, após confirmar 

a taxa mais alta de casos 
do novo coronavírus regis-
trada nas últimas semanas. 
A governadora da provín-
cia afirma que a medida é 
uma forma de alertar a po-
pulação para permanecer 
cautelosa, mas não altera 
o plano de reabrir a econo-
mia gradualmente.

As luzes da Ponte do Ar-
co-Íris, na Baía de Tóquio, 
bem como as do prédio do 
governo metropolitano fo-
ram trocadas das sete cores 
do arco-íris para uma única 
luz vermelha, sinalizando 
que o alerta foi emitido.

Autoridades relataram 
34 novos casos de infec-
ção pelo novo coronavírus 
na capital japonesa nessa 
terça-feira (2). É a primei-
ra vez que o número ultra-
passa a marca de 30 casos 
em cerca de três semanas.

Aproximadamente 5.300 

pessoas testaram positivo 
até agora na capital, que 
concentra uma população 
de 14 milhões. O aumento 
no número de casos ocorre 
uma semana após o gover-
no central ter suspendido 
o estado de emergência 
para a área metropolitana 
de Tóquio e outras locali-
dades. Isso levou o governo 
da província a começar a 
afrouxar as restrições que 
pediam o fechamento de 
vários negócios.

“Queremos continuar a 
retomada das atividades 
sociais e econômicas e, 
ao mesmo tempo, conti-
nuar com a prevenção da 
disseminação de covid-19. 
Vamos precisar da coope-
ração de todos os residen-
tes”, disse a governadora 
Koike Yuriko.

Autoridades da capital ja-
ponesa estão preocupadas, 
principalmente, com infec-
ções em bares e casas notur-
nas. (Agência Brasil)

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 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 
+ 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

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
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 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 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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
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

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

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
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

-------------------------------
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 – 
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-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
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 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 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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
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

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

CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
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

-------------------------------
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 – 
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Elenco e equipe de 
Brooklyn 99 doam R$ 510 mil 
para fiança de manifestantes

O elenco e a equipe 
de produção da série 
Brooklyn Nine-Nine do-
aram US$ 100 mil (cerca 
de R$ 510 mil na cotação 
atual) à Rede Nacional 
de Fundos de Fiança, 
que luta contra o encar-
ceramento em massa 
nos Estados Unidos.

A doação foi anuncia-
da por Dan Goor, criador 
da sitcom ao lado do pro-
dutor Michael Schur, em 
um tuíte em seu perfil na 
manhã de ontem.

“O elenco e showrun-
ner de Brooklyn 99 con-
denam o assassinato de 
George Floyd e apoiam 
as muitas pessoas que 

protestam contra a bruta-
lidade policial em todo o 
país”, disse o escritor.

Outras personalidades 
têm anunciado doações para 
pagar a fiança de manifes-
tantes detidos em protestos 
antirracistas nos EUA.

A modelo Chrissy Tei-
gen anunciou uma doação 
de US$ 200 mil (por volta 
de R$ 1 milhão). O cantor 
Harry Styles disse que pre-
tende fazer o mesmo.

Brooklyn Nine-Nine é 
uma comédia policial norte-
-americana que gira em 
torno do personagem Jake 
Peralta (Andy Samberg), um 
jovem detetive de uma fictí-
cia delegacia de Nova York.

Morre a atriz Maria Alice 
Vergueiro aos 85 anos
O nome podia ser de 

quatrocentona, mas 
sua verdadeira voca-

ção era a liberdade, que encon-
trou nos palcos. A paulistana 
Maria Alice Monteiro de Cam-
pos Vergueiro, mais conheci-
da por Maria Alice Vergueiro, 
morreu aos 85 anos, em São 
Paulo, nesta quarta-feira, 3, 
deixando um legado precioso 
nos palcos e fora deles.

Ela estava internada no Hos-
pital da Clínicas, para tratamen-
to de pneumonia, e seu corpo 
será cremado na quinta, em 
Itapecerica da Serra, segundo 
informou sua filha Maria Silvia. 
Pedagoga, professora, atriz e di-
retora, ela formou alunos como 
Cacá Rosset, com quem fundou 
o irreverente Grupo Ornitorrin-
co (ao lado do ator, já falecido, 
Luiz Roberto Galizia), partici-
pou de montagens históricas, 
como O Rei da Vela, dirigida 
por José Celso Martinez Cor-
rêa, e pode ser definida como 
a maior atriz experimental de 
sua geração, no sentido de 
estar sempre aberta a novos 
autores e linguagens.

Foi intérprete de clássicos 
(Shakespeare, Molière), mo-
dernos (Brecht, García Lorca) e 
contemporâneos (Jodorowsky) 
com a mesma paixão, a mes-
ma dedicação com que entrou 
no teatro pela primeira vez, em 
1962, para participar de uma 
montagem de A Mandrágora, 
sob direção de Augusto Boal. 
Em mais de meio século de 
teatro, Maria Alice trabalhou 
com grandes diretores, além 
dos nomes já citados, de Ge-
rald Thomas a Felipe Hirsch, 
contracenou com os melhores 
atores brasileiros (Paulo Au-
tran, entre eles), mas isso não 
a transformou num diva.

Antes, gostava de se atirar 
em novas experiências ao lado 
de garotos e garotas de gera-
ções mais novas, sempre tes-
tando os limites da plateia - e, 

por que não dizer, os próprios 
limites, mesmo que isso sig-
nificasse trair um clássico. Daí 
ser chamada de “musa do un-
derground’ ou de “velha dama 
indigna”, título algo limitado-
res que não fazem justiça ao 
enorme talento e vozeirão da 
atriz. Exemplo da radicalidade 
de Maria Alice Vergueiro foi o 
espetáculo em que encenou o 
próprio velório, Why the Hor-
se? (2015), em que a atriz enca-
rou a própria morte ao lado do 
ator que a acompanhou em to-
dos os últimos espetáculos, Lu-
ciano Chirolli. Já limitada pelas 
sequelas do mal de Parkinson 
e numa cadeira de rodas, Maria 
Alice, em 2015, queria morrer 
no palco, mas não foi atendida.

A peça chegou a mais de 
100 apresentações, cumprindo 
uma temporada que, em dois 
anos, ocupou diversas salas. 
Why the Horse?, não por acaso, 
fazia referências a Brecht e Jo-
dorowsky, dois autores com os 
quais a atriz é automaticamen-
te associada. Seu primeiro Bre-
cht foi a Ópera dos Três Vinténs, 
montada em 1964, dois anos 
após a estreia da atriz e na alvo-
rada do golpe militar. Peça mu-
sical de Brecht e Kurt Weill, que 
estreou em Berlim em 1931, 
adaptada do clássico de John 
Gay, ela mostrava o submun-
do do crime e da prostituição 
como uma parábola política, o 
que levou o regime nazista a ti-
rar o espetáculo de cartaz.

Imagine na época da dita-
dura a filha de Nicolau Pereira 
de Campos Vergueiro Neto e 
de Maria Antônia Borges, pen-
taneta do senador Vergueiro, 
um dos mais poderosos polí-
ticos do Império do Brasil, des-
filando numa peça de Brecht 
em que o protagonista é Ma-
ckie Messer, um vigarista que 
explora prostitutas e ensina 
outro bandido, Peachum, seu 
inimigo, a aperfeiçoar a arte 
de comandar uma gangue de 

mendigos pedintes. Foi, cla-
ro, um escândalo na família. 
A ruptura foi inevitável. Maria 
Alice preferiu ser fiel ao teatro. 
Nos dez anos seguintes, sempre 
atuando sob direção de José Cel-
so Martinez Corrêa, fez outras 
peças de Brecht - isso em plena 
vigência do regime militar.

Em 1975, participou da his-
tórica montagem de Galileu 
Galilei no Oficina, onde nasceu 
o grupo Ornitorrinco, cantan-
do, claro, músicas de Brecht e 
Weill (em 1977). Nesse mesmo 
ano, a embrionária companhia 
conquistou os críticos com 
uma peça ousada adaptada de 
A Mais Forte, de Strindberg, 
que virou Os Mais Fortes na 
versão de Cacá Rosset, diretor 
com que Maria Alice mais tra-
balhou depois que fundaram 
juntos o Ornitorrinco, viajando 
para vários países com a com-
panhia e participando de festi-
vais importantes como o New 
York Shakespeare Festival, a 
convite do produtor Joseph 
Papp (de A Chorus Line).

Com Rosset, a atriz foi a mu-
lher abandonada pelo amante 
em O Belo Indiferente, de Jean 
Cocteau, em 1983, logo após 
o tremendo sucesso de Maha-
gonny Songspiel, encenada 
no mesmo ano pelo grupo Or-
nitorrinco, tão ultrajante que 
a detentora dos direitos do 
compositor Kurt Weill em Nova 

York logo entrou com uma ação 
para encerrar a temporada na 
cidade. A parceria com Rosset 
iria até 1998, quando o diretor 
montou O Avarento, de Moliè-
re. Nos anos 1980 ela tentou 
outros caminhos: fez Electra 
com Creta, dirigida por Gerald 
Thomas, em 1986, mesmo ano 
em que entrou em contato com 
o universo de Beckett, dirigida 
por Rubens Rusche. Foi uma 
epifania para ela. Beckett e 
seu universo oclusivo, em Ka-
tastrophé, fizeram Maria Ali-
ce optar por um teatro ainda 
mais radical, sem compromis-
so com o êxito popular.

A despeito disso, não re-
cusou papéis em novelas de 
televisão (fez Lucrécia em 
Sassaricando, em 1987, com 
Paulo Autran) e participou de 
vários filmes (Cronicamente 
Inviável, em 2000, de Sérgio 
Bianchi, entre outros). Parado-
xalmente, depois de uma car-
reira como essa, foi um curta 
veiculado no YouTube que a 
transformou num fenômeno 
de massa, Tapa na Pantera, 
em que interpreta uma mulher 
que fuma maconha há mais de 
30 anos e encerra seu depoi-
mento com uma observação: 
“E nunca fiquei viciada.” Esse 
humor era bem típico de Ma-
ria Alice. Ainda é possível ouvir 
sua sonora e adorável garga-
lhada ecoando no mundo.
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