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Comércio eletrônico cresce 
126,9% e fatura R$ 9,4 bi
De acordo com levantamento feito pelo Compre&Confie, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce, as compras 
on-line movimentaram R$ 9,4 bilhões durante o mês de maio, registrando um aumento de 126,9% em relação ao ano passado. p2
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Prefeitura de Aparecida diz que 98% 
do comércio cumpriu escalonamento
Desde a semana passada, a prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza o 
escalonamento da abertura de atividades econômicas do município. p2

Diário Do EstaDo

TeaTro Goiânia 
terá programação 

de aniversário 
online p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 16 de Junho de 2020cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

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

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Comércio eletrônico cresce 
126,9% e fatura R$ 9,4 bilhões

De acordo com levan-
tamento feito pelo 
Compre&Confie, em-

presa de inteligência de mer-
cado focada em e-commerce, 
as compras on-line movimen-
taram R$ 9,4 bilhões durante 
o mês de maio (1 a 24/5), 
registrando um aumento de 
126,9% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

De acordo com a com-

panhia, o incremento está 
relacionado ao volume de 
pedidos realizados: ao todo, 
foram 23,8 milhões – 132,8% 
mais do que no mesmo in-
tervalo de tempo em 2019.

Em uma análise das ca-
tegorias que apresentaram 
maior crescimento em vendas 
são: cartão-presente (+1041% 
em relação ao mesmo interva-
lo do ano passado), Alimentos 

e Bebidas (+339%), Papelaria 
(+303%), Brinquedos (+246%) 
e Móveis (+228%).

Já entre os produtos mais 
vendidos, os campeões em 
volume de vendas são: Toalha 
infantil (+15373%), roupas de 
baixo infantis (+12903%), Gel 
Antisséptico (+12165%), 
Toalha de Mesa (+9524%) 
e Pijamas (+9362%).

“O crescimento expressi-

vo destas categorias podem 
ser facilmente explicados 
pela necessidade das pes-
soas permaneceram em 
suas casas após o início da 
pandemia no Brasil. Com 
os pais trabalhando em 
home office e as crianças 
impossibilitadas de irem 
para escola, tivemos uma 
mudança rápida no perfil 
de consumo, com produtos 

relacionados a alimentação, 
bebidas e entretenimento 
dentro de casa.”, explica An-
dré Dias, diretor executivo 
do Compre&Confie.

Com as compras concen-
tradas em itens de menor 
valor, consumidores gasta-
ram menos: o tíquete médio 
apurado foi de R$ 393,40, 
valor 2,6% menor do que o 
registrado no ano passado.

Marcelo Camargo

Operadores 
de turismo 
só veem 
recuperação 
em 2021, aponta 
pesquisa

Relatório da Rede Bra-
sileira de Observatórios 
de Turismo (RBOT), sis-
tematizado pelo Obser-
vatório de Turismo, da 
Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), revelou 
que prepondera no setor 
a perspectiva de que bai-
xas financeiras provoca-
das no contexto da pan-
demia da covid-19, sejam 
recuperadas somente no 
ano que vem. A avaliação 
foi manifestada 51% das 
4.921 pessoas consulta-
das pela sondagem. 

Os participantes abran-
geram profissionais atu-
antes de diversas áreas 
ligadas ao turismo, como 
hospedagem, alimenta-
ção, agências, operadoras 
de turismo e produtoras 
de eventos, além de repre-
sentantes de prefeituras e 
associações. Ao todo, 15 
estados foram contem-
plados pelo levantamen-
to, o primeiro feito pela 
RBOT, e que deverá ter os 
números atualizados.

O estudo, intitulado 
Sondagem empresarial 
dos impactos da Co-
vid-19 no setor de turis-
mo do Brasil, também 
mostra que 12% imagi-
nam que a melhora deve 
demorar para chegar, 
vindo apenas depois de 
2021. Ainda menos oti-
mista, uma parcela de 
3% afirma que o pre-
juízo é irreversível, ou 
seja, que não irá conseguir 
se restabelecer, indepen-
dentemente do prazo esti-
mado. No total, quase um 
quinto, 19%, se mantém 
mais confiante e espera 
uma virada já para o segun-
do semestre deste ano.

Após analisar as res-
postas encaminhadas, os 
pesquisadores concluí-
ram que o maior impacto 
se deu em abril. Naquele 
mês, a queda no fatu-
ramento dos empresá-
rios variou entre 75% e 
100%, de modo geral, 
índice atingido devido ao 
fechamento de negócios 
ou à implementação de 
medidas de quarentena, 
que levou à suspensão 
das atividades.

Prefeitura de Aparecida 
diz que 98% do comércio
cumpriu escalonamento

Covid-19: Brasil tem 627 novas 
mortes e 20.647 novos infectados

Desde a semana passada, 
a prefeitura de Aparecida de 
Goiânia realiza o escalona-
mento da abertura de ativida-
des econômicas do município. 
Segundo a gestão, a ação de 
prevenção à covid-19 surtiu 
efeito, e dados da Secretaria 
municipal de Fazenda mos-
tram que 98% do comércio 
local cumpriu o que foi deter-
minado pela prefeitura. 

“Essa primeira semana foi 
muito animadora. Além dos 
empresários, a população em 
geral entendeu a importância 

de aderir ao isolamento social 
e não sair de casa no dia que 
o comércio da macrozona em 
que o seu bairro está inserido 
estiver fechado. Se permane-
cer assim e todos continuarem 
a seguir as normas estabeleci-
das, teremos chances de man-
ter a economia ativa sem espa-
lhar o vírus tão rapidamente, 
atingindo nossa meta que é 
de ultrapassar os 50% do ín-
dice de isolamento social, que 
estava, no dia 8 de junho, em 
36%”, destacou o secretário da 
Fazenda, André Luis Rosa.

O Brasil teve 627 no-
vas mortes e 20.647 no-
vos casos de covid-19 
registrados nas últimas 
24h, de acordo com atu-
alização do Ministério da 
Saúde divulgada ontem. 
Com esses acréscimos às 
estatísticas, o país che-
gou a 43.959 falecimen-
tos em função do novo 
coronavírus e 888.271 
pessoas infectadas.

O balanço traz um au-
mento de 2,3% no núme-
ro de casos em relação 
a ontem, quando o total 
estava em 867.624. Já 
as mortes aumentaram 

1,4% em comparação com 
o dado de ontem, quando 
foram contabilizadas 43.332. 
Os registros são menores aos 
domingos e segundas-feiras 
em função da dificuldade de 
alimentação dos dados aos 
fins de semana, e quantida-
des maiores são registradas 
às terças-feiras em razão do 
acúmulo de notificações atu-
alizadas no sistema.

A taxa de mortalidade foi 
de 21 falecimentos por 100 
mil habitantes. Já a incidência 
(casos confirmados por 100 
mil habitantes) ficou em 423. 
Do total, 432.060 pacien-
tes estão em observação e 

412.252 foram recuperados. 
Os estados com maior 

número de óbitos são São 
Paulo (10.767), Rio de Ja-
neiro (7.728), Ceará (4.999), 
Pará (4.201) e Pernambuco 
(3.886). Ainda figuram entres 
os com altos índices de óbi-
tos em função da covid-19 
Amazonas (2.512), Maranhão 
(1.499), Bahia (1.145), Espí-
rito Santo (1.086), Alagoas 
(768) e Paraíba (656).

Os estados com mais 
infectados são São Paulo 
(181.460), Rio de Janeiro 
(80.946), Ceará (79.462), 
Pará (69.224) e Amazonas 
(56.777). (Agência Brasil)
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Bruno Funchal será o novo 
secretário do Tesouro Nacional
O Ministério da Econo-

mia informou nesta 
segunda-feira (15) 

que o economista Bruno Fun-
chal será o novo secretário 
do Tesouro Nacional, no lugar 
de Mansueto Almeida, que 
anunciou sua saída do cargo. 

De acordo como o minis-
tério, Funchal assume de for-
ma definitiva a partir do dia 
31 de julho. Até lá, haverá um 
processo de transição entre o 
atual e o futuro ministro. 

De acordo com a pasta, 
Bruno Funchal é bacharel pela 
Universidade Federal Flumi-
nense (UFF), com doutorado 
em economia pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e pós-
-doutorado pelo Instituto Na-
cional de Matemática Pura e 
Aplicada (Impa). É também 
professor titular da Fucape 
Business School e foi pesqui-
sador visitante na Universida-
de da Pensilvânia.

Em 2017 e 2018, Funchal 
foi secretário de Fazenda 
do Espírito Santo e um dos 
responsáveis pelo processo 
de ajuste das contas públi-
cas promovido pelo estado. 
E desde o início do gover-
no Jair Bolsonaro integra 
a equipe da Secretaria de 
Fazenda como diretor de 
Programa e foi um dos téc-
nicos responsáveis para ela-
boração do projeto do Pacto 
Federativo, que tramita no 
Congresso Nacional.

“O Ministério da Econo-
mia agradece a Mansueto 
Almeida pelo compromisso 
com a equipe que chegou 
com o novo governo e por 
todo trabalho realizado à 
frente do Tesouro Nacional 
em prol do reequilíbrio das 
contas do país”, diz a nota 
oficial confirmando a saída 
de Mansueto enviada pela 
pasta. (Agência Brasil)

Reprodução

Heudes Regis SEI
Ministério passa a custear leito ‘intermediário’ contra a covid-19

O Ministério da Saúde 
anunciou nesta segunda-
-feira (15/6) que passa a 
custear o funcionamento 
de leitos de “suporte venti-
latório pulmonar” em Esta-
dos e municípios. O governo 
federal irá pagar R$ 467,06 
pela diária de cada unidade 
durante até dois meses na 
pandemia. Trata-se de leito 
“intermediário”, pois não 
tem o aparato de um espa-
ço completo de UTI. A ideia 
é receber pacientes que ain-
da não evoluíram para o es-

tado grave, mas necessitam 
de suporte de oxigênio.

Segundo o Secretário de 
Atenção Especializada à Saú-
de, Luiz Otávio Franco Duar-
te, a ideia com o novo forma-
to de leito é reservar quartos 
de UTI apenas para pacientes 
mais graves. Os leitos inter-
mediários podem ser insta-
lados em unidades de saúde 
mais simples, inclusive hospi-
tais de campanha, disse ele.

O leito de suporte venti-
latório é mais barato do que 
quartos de UTI, entre outros 

motivos, por exigir atuação 
de equipe menos qualificada 
de saúde. Para unidades que 
recebem pacientes em esta-
do crítico, o governo federal 
repassa diárias de R$ 1.600. A 
equipe da Saúde não divulgou 
quantos leitos neste novo for-
mato espera habilitar.

Entre abril e junho, já fo-
ram habilitados 8.575 leitos 
de UTI exclusivos para pa-
cientes do coronavírus que 
necessitam de internação, o 
que gerou investimento fe-
deral de R$ 1,2 bilhão.
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Pequim intensifica medidas 
restritivas após novo surto de covid-19
Uma onda de novos ca-

sos do novo coronaví-
rus ligados ao mercado 

de frutos do mar Xinfadi, em 
Pequim, fez a capital da China 
intensificar medidas restriti-
vas em todas as suas regiões. 
Segundo noticiou a emissora 
de TV estatal CGTN, todos os 
bairros da cidade retomaram 
o nível 2 de emergência, o que 
obriga a interdição temporária 
de espaços fechados e locais de 
entretenimento público. Dos 
49 infectados registrados pelo 
governo chinês nesta segunda-
-feira (15), 39 são provenientes 
de contágio doméstico, en-
quanto 10 foram importados 
de outros países.

Dentre os casos domésticos, 
36 são de Pequim. Segundo as 
autoridades de saúde da capital 
chinesa, Pequim completou 56 
dias sem relatar novos casos 
de covid-19 antes da primeira 
infecção relacionada ao merca-
do Xinfadi. Até agora, 79 casos 
ligados ao atacado de produtos 
alimentícios foram confirma-
dos. Ao todo, a China já somou 
83.181 infectados e 4.634 mor-

tos pelo novo coronavírus des-
de o início da pandemia em de-
zembro de 2019. Outros países 
asiáticos também registraram 
novos casos de coronavírus.

A Coreia do Sul reportou 37 
contaminações nas últimas 24 
horas, para um total de 12.121 
casos. Já o Japão contabilizou 
mais 62 infectados. No Japão, 

18.214 pessoas contraíram o 
novo coronavírus, e 938 mor-
reram de covid-19. Um estudo 
feito por pesquisadores esta-
dunidenses revelou que uma 
mutação do vírus que causa a 
covid-19, o Sars-Cov-2, pode 
aumentar significativamente 
sua capacidade de infectar as 
células do corpo humano.

Segundo a pesquisa, a mu-
tação ocorre no número de 
“proteínas S” que o vírus car-
rega. Observadas na estrutura 
microscópica do novo corona-
vírus como espécies de “espi-
nhos”, são essas proteínas que 
permitem ao vírus se anexar às 
células humanas, infectando-
-as. Os pesquisadores afirmam 

que, após a mutação, o Sars-
-Cov-2 chega a ter 4 ou 5 vezes 
mais proteínas S. A descoberta 
pode explicar porque alguns 
dos primeiros surtos da pan-
demia não chegaram ao ponto 
de sobrecarregar sistemas de 
saúde em alguns países.

Após se tornar um novo 
epicentro mundial da pan-

demia e o quarto país mais 
atingido pela covid-19, a Índia 
decidiu restaurar a quarente-
na em uma região onde vivem 
cerca de 15 milhões de pesso-
as. Os distritos de Chennai e 
outras cidades próximas irão 
retomar as medidas restritivas 
do período anterior à abertu-
ra no país, o que ocorreu no 
começo do mês de junho. O 
país já registrou 332.424 casos 
e 9.520 mortes por coronaví-
rus, segundo dados compila-
dos pela Universidade norte-
-americana de Johns Hopkins.

Três cidades da Rússia deci-
diram cancelar o desfile militar 
marcado para o dia 24 de junho 
por temer que o evento cause 
um surto de infecções de co-
vid-19, apesar da pressão feita 
pelo presidente Vladimir Putin 
de manter o evento na capital 
Moscou. Os municípios que 
suspenderam os desfiles foram 
Penza, Pyatigorsk e Yakutsk. O 
país é o terceiro com mais ca-
sos da doença no mundo todo, 
com 537.210 infectados, além 
de 7.091 óbitos registrados du-
rante a pandemia.

Reprodução



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

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

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

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dyna-
mi800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 1.0 
power c/ dh só R$ what-
sapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

Veículos
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RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, joiaempreendi-
mentos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 
sala, cozinha, banheiro 
azulejo meia altura, na 
laje, da, estrutura do te-
lha500,00 jóia imóveis 
(62) 3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
ternas no blindéx, quintal 
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
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 
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
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, 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

-------------------------------
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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
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 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Cerimônia do Oscar será 
dia 25 de abril de 2021

A Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas e a 
Rede de Televisão ABC anun-
ciaram nesta segunda-feira, 
15, que a 93ª cerimônia do 
Oscar será no dia 25 de abril 
de 2021, como resultado da 
pandemia global causada 
pelo covid-19. A entrega, que 
será transmitida ao vivo, foi 
originalmente agendada para 
28 de fevereiro de 2021. Coin-
cidindo com a celebração do 
Oscar, o Museu da Academia 
de Cinema, inicialmente pro-
gramado para ser aberto ao 
público em 14 de dezembro 
de 2020, será aberto em 30 
de abril, também como resul-
tado da crise da saúde.

“Há mais de um século, 
os filmes têm desempenha-
do um papel importante nos 
confortando, inspirando e 
entretendo nos momentos 
mais sombrios. Eles certa-
mente têm feito isso este ano. 
Nossa esperança, ao estender 
o período de elegibilidade e a 
data de entrega, é fornecer a 
flexibilidade necessária para 
que os cineastas finalizem 
e lancem seus filmes sem 
serem penalizados por algo 
além do controle de qualquer 
pessoa”, disseram o presiden-
te da Academia David Rubin 
e o CEO da Academia, Dawn 
Hudson. “Este próximo Os-
car e a abertura do nosso 
novo museu marcarão um 
momento histórico, reunin-
do fãs de cinema ao redor 
do mundo para se unirem 
através do cinema”.

“Nós nos encontramos 
em território desconhecido 
neste ano e continuaremos 
a trabalhar com nossos par-
ceiros na Academia para 
garantir que o show do pró-
ximo ano seja um evento 
seguro e comemorativo que 
também capture a emoção 
da abertura do Museu de 
Cinema da Academia”, disse 
Karey Burke, presidente da 
ABC Entertainment.

O Museu da Academia 
de Cinema, projetado pelo 
arquiteto Renzo Piano, ven-
cedor do prêmio Pritzker, 

e com seis andares de espa-
ços para exposições, espaços 
educacionais e para eventos 
especiais, um estúdio de con-
servação, um restaurante, uma 
loja de museu, o David Geffen 
Theatre, com 1.000 lugares, e 
O Teatro Ted Mann, com 288 
lugares, será inaugurado em 30 
de abril de 2021. Bill Kramer, di-
retor do Museu de Cinema da 
Academia, disse: “Falo por todos 
nós no Museu quando digo que 
estamos aguardando ansiosa-
mente o momento em que po-
demos compartilhar o Museu 
da Academia com os amantes 
do cinema em todos os lugares. 
Com a pandemia sem prece-
dentes ocorrendo em todo o 
mundo e nosso compromisso 
principalmente com a saúde e 
a segurança de nossos visitantes 
e funcionários, tomamos a difícil 
decisão de esperar mais alguns 
meses para abrir nossas portas. 
Felizmente, com os protocolos de 
segurança em vigor, as exposições 
continuam sendo instaladas. Esta-
mos ansiosos para abril de 2021, 
quando Los Angeles e o mundo 
poderão se unir enquanto a Aca-
demia celebra o Oscar e a abertu-
ra de seu tão sonhado museu.

As datas também mudaram 
para o período de elegibilidade 
do Oscar, prazos de inscrição e 
eventos relacionados à tempo-
rada de prêmios. O período de 
elegibilidade para a considera-
ção do Oscar foi estendido além 
do prazo padrão de 31 de de-
zembro: um filme agora deve ter 
uma data de estreia qualificada 
entre 1 de janeiro de 2020 e 28 
de fevereiro de 2021

O prazo de inscrição para ca-
tegorias especiais (Animação, Do-
cumentário O longa-metragem, 
curta-metragem documental, 
longa-metragem internacional, 
curta-metragem de animação 
e curta-metragem de ação ao 
vivo) é 1º de dezembro de 2020. 
O prazo de inscrição para catego-
rias gerais de inscrições, incluindo 
Melhor Filme, Trilha Original e 
Canção Original, é 15 de janeiro 
de 2021. Visite oscars.org/rules 
para obter as regras completas 
do 93º Oscar, revisadas com es-
sas datas e prazos.

Teatro Goiânia terá 
programação online para 
comemorar aniversário

O Teatro Goiânia com-
pletou 78 anos de 
existência no dia 12 

de junho. Para comemorar 
a data, a Secretaria de Esta-
do da Cultura de Goiás (Se-
cult Goiás) vai realizar nesta 
quinta-feira (18/6) uma pro-
gramação especial, que será 
realizada de forma online 
e sem público por conta da 
pandemia do coronavírus. 

Segundo a Secult, haverá 
a apresentação ao vivo de 
um Quinteto de Cordas da 
Orquestra Sinfônica de Goiâ-
nia, composto pelos músicos 
Thierry de Lucas Neves (vio-

lino), Carlos Magno Rabelo 
(violino), Patrícia de Lima 
(viola), Raimora Karielly (vio-
loncelo) e Fernando Almeida 
(contrabaixo). O repertório 
será composto de obras do 
clássico e popular.

O concerto especial vai 
começar às 20h e a transmis-
são será feita por meio de 
live nas redes sociais (Face-
book, Instagram e Youtube) 
da Secult Goiás e também 
nas redes da Orquestra Sin-
fônica de Goiânia.

“São 30 anos ali atuando 
como estudante e também 
como profissional. Tive tam-

bém a oportunidade de assis-
tir, como espectador, grandes 
espetáculos musicais e tea-
trais, com artistas de diversas 
partes do mundo. No Teatro 
Goiânia, atuei como clarinetis-
ta da antiga Orquestra Filarmô-
nica de Goiás e posteriormen-
te como Regente da Orquestra 
de Câmara Goyazes, cuja sede 
funcionou nas dependên-
cias do Teatro por mais de 10 
anos”, disse o coordenador 
geral da rede de Orquestras Jo-
vens de Goiás e regente titular 
e diretor artístico da Orquestra 
Sinfônica de Goiânia, Eliseu 
Ferreira dos Santos.

O Secretário de Cultu-
ra, Adriano Baldy, também 
lembrou que mesmo com a 
pandemia enfrentada atu-
almente, é importante res-
saltar sempre a importância 
histórica e cultural que o 
Teatro Goiânia tem para a 
capital e para a população 
goiana. “Além de comemo-
rarmos mais um ano desse 
espaço cultural, a parceria 
com a Orquestra Sinfônica 
de Goiânia vai levar o brilho 
e música de qualidade aos 
goianos que estão em casa 
durante esse período de iso-
lamento social”, disse.
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