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Brasil é 1º lugar em número 
de recuperados de covid-19
O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o país com maior número de pessoas recuperadas de covid-19 no mundo, in-
forma a Universidade Johns Hopkins, que tem monitorado a pandemia em parceria com órgãos da Saúde em todos os países. p2
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Codego estima gerar quase 200 empregos 
em Itumbiara com cessão de áreas
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás assinou contra-
tos para uso de área no Distrito Agroindustrial de Itumbiara (Diagri). p2
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Brasil assume primeiro lugar em 
número de recuperados de covid-19

O Brasil ultrapassou os 
Estados Unidos e se 
tornou o país com 

maior número de pessoas 
recuperadas de covid-19 no 
mundo, informa a Univer-
sidade Johns Hopkins, que 
tem monitorado a pandemia 
do novo coronavírus em par-
ceria com órgãos equivalen-
tes ao Ministério da Saúde 
em todos os países.

O painel da Johns Hopkins 
mostra, no momento da re-
portagem, que o Brasil conta-
biliza 660.469 pacientes recu-
perados, enquanto os Estados 
Unidos somam 656.161. A 

Rússia está em terceiro lugar 
e registra 374.557 pessoas 
que foram contaminadas, 
mas não apresentam mais 
sintomas da doença.

Lançado em 22 de janeiro 
de 2020, o painel dinâmico 
mantido pela universidade 
recebe dados médicos de 
todos os 188 países signatá-
rios da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e de vários 
centros secundários de aten-
dimento médico.

Os números são atuali-
zados constantemente. “A 
disponibilidade de dados 
epidemiológicos precisos e 

robustos em uma epidemia é 
um guia importante para de-
cisões sobre saúde pública. 
O arquivamento consistente 
de informações é importante 
para entender a transmissi-
bilidade, o risco de alastra-
mento geográfico, as rotas de 
transmissão e os fatores de 
risco”, afirma o artigo científi-
co que explica o funcionamen-
to da ferramenta, publicado 
na revista médico-científica 
britânica The Lancet.

 
Contaminações
O mapa mostra também 

que São Paulo é o segun-

do estado mais afetado do 
mundo, com 238.822 casos 
confirmados de covid-19. 
Em primeiro lugar, aparece é 
Nova York, que tem 390.415 
pessoas contaminadas com 
a doença.

De acordo com o levanta-
mento da Johns Hopkins e a 
evolução do novo coronaví-
rus, o mundo deve ultrapas-
sar a marca de 10 milhões 
de casos confirmados nos 
próximos dias. O número de 
mortes também cresce no 
mesmo ritmo, com 484.155 
registradas até o momento 
em decorrência de compli-

cações geradas por covid-19.
 
Testagem
Os Estados Unidos lide-

ram em número de testa-
gens. Segundo o painel de 
dados da universidade nor-
te-americana, mais de 28,5 
milhões de testes já foram 
realizados. O estado da Cali-
fórnia é o primeiro, com 3,6 
milhões de pessoas já tes-
tadas. Nova York, o estado 
com maior número de casos 
de covid-19 no mundo, fica 
em segundo lugar, com 3,5 
milhões de testes realiza-
dos. (Agência Brasil)
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Bombeiros 
de Anápolis 
recebe viaturas 
e equipamentos

Foi realizada nesta quin-
ta-feira (25/6) em Anápolis 
com a presença do gover-
nador Ronaldo Caiado a so-
lenidade de emancipação 
da 2ª Companhia Indepen-
dente Bombeiro Militar. Na 
ocasião, Caiado entregou 
à corporação duas viatu-
ras, 1.240 pares de botas 
de combate a incêndio. 
Ainda durante o evento, o 
governador se prontificou 
a encaminhar uma lancha 
doada pelo Tribunal de 
Justiça de Goiás, por inter-
médio de seu presidente, 
desembargador Walter 
Carlos Lemes, para a uni-
dade que é especializada 
em busca e salvamento 
com cães e operações de 
mergulho autônomo.

“Esta entrega vai ao en-
contro do que preguei a 
vida toda. Não acredito em 
nenhum órgão que não faça 
questão de se especializar 
e profissionalizar. Não tem 
espaço para achismo, não é 
isto que a sociedade quer da 
gente. O Corpo de Bombei-
ros faz parte das forças de 
Estados, não de governos. 
Estes, são transitórios”, afir-
mou o governador.

Caiado entregou nas 
mãos do comandante-geral 
da corporação, Coronel Es-
meraldino Jacinto Lemos, 
e do comandante da 2a 
CIBM, Tenente Higor Men-
donça, a chave de duas 
viaturas modelo Ford Ran-
ger, do tipo ASA, que serão 
utilizadas no atendimento 
de todas essas ocorrências 
de busca e salvamento. Os 
veículos foram adquiridos 
por meio do convênio entre 
a corporação e o município 
de Anápolis, por meio do 
Fundo Especial Municipal 
para o Corpo de Bombeiros 
(Febom), com investimento 
total de R$ 375 mil.

O comandante-geral 
dos bombeiros destacou 
que esta é uma conquista 
em prol dos goianos, que 
vai garantir mais qualida-
de nos serviços prestados à 
população. “Temos batido 
na tecla da profissionaliza-
ção. Chega de amadorismo. 
Temos que fazer todo o pla-
nejamento para dar aos ci-
dadãos o que há de melhor 
em termos de serviços pres-
tados pelo Corpo de Bom-
beiros”, ressaltou o coronel. 

Oficial da Base Aérea de 
Anápolis fica ferido em 
acidente na BR 060

Codego estima gerar quase 200 empregos 
em Itumbiara com cessão de áreas

Um oficial da Base Aérea, 
de 50 anos, ficou gravemente 
ferido após se envolver em 
um acidente na BR 060, nesta 
quinta-feira (25/6), em Aná-
polis. Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), a vítima 
seguia no sentido Anápolis/
Goiânia e teve seu veículo 
atingido por um caminhão.

O oficial perdeu o contro-

le da direção, capotou o ve-
ículo, invadiu a pista contrá-
ria e colidiu com um veículo 
de carga que seguia no sen-
tido contrário. Ele teve feri-
mentos graves, foi socorrido 
e encaminhado ao Hospital 
de Urgência de Anápolis. A 
PRF informou que o trânsito 
para quem segue no sentido 
Goiânia/Anápolis está lento.

A Companhia de De-
senvolvimento Econô-
mico de Goiás (Codego) 
assinou, nesta semana, 
contratos de cessão com 
duas empresas para 
uso de área no Distrito 
Agroindustrial de Itum-
biara (Diagri). Com o 
acordo, a Codego estima 
gerar quase 200 empre-
gos no município, e os 
investimentos somam 

cerca de R$ 6 milhões.
A previsão dos próprios em-

presários é de que as constru-
ções das unidades industriais 
já comecem em julho, com a 
conclusão ainda neste ano.

Em meio à pandemia, o 
Governo de Goiás assegurou 
a vinda de novos empreen-
dimentos para o Estado, com 
um investimento de R$ 100 
milhões. No total, são aproxi-
madamente 1,5 mil novos em-

pregos em municípios goianos.
Cinco indústrias já inicia-

ram a instalação no Distrito 
Agroindustrial de Anápolis 
(Daia) e uma no Distrito 
Mineroindustrial de Cata-
lão (Dimic). Além de Aná-
polis, Catalão e Itumbiara, 
novas empresas serão as-
sentadas em distritos da 
Companhia em Abadiânia, 
Goianésia, Morrinhos, Rio 
Verde e Senador Canedo.
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Carlos Decotelli é o novo 
ministro da Educação
O presidente Jair Bol-

sonaro anunciou, na 
tarde desta quinta-

-feira (25), que o professor 
Carlos Alberto Decotelli da 
Silva será o novo ministro 
da Educação. O decreto de 
nomeação foi publicado em 
edição extra do Diário Oficial 
da União. Em uma postagem 
nas redes sociais, Bolsonaro 
publicou uma foto ao lado de 
Decotelli e destacou sua for-
mação acadêmica. 

“Decotelli é bacharel em 
Ciências Econômicas pela 
UERJ, mestre pela FGV, doutor 
pela Universidade de Rosário, 
Argentina, e pós-doutor pela 
Universidade de Wuppertal, 
na Alemanha”, escreveu.

O novo ministro ocupava 
até recentemente o cargo de 
presidente do Fundo Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), 
autarquia vinculada ao Minis-

Reprodução
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Bolsonaro: auxílio deve ter novas 
parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou nesta quinta-feira 
(25) que o auxílio emergen-
cial vai pagar um adicional 
de R$ 1,2 mil, que serão divi-
didos em três parcelas.

“Vamos partir para uma 
adequação. Deve ser, estamos 
estudando, R$ 500, R$ 400 e 
R$ 300”, afirmou o presidente 
durante sua live semanal nas 
redes sociais. Ele estava ao 
lado do ministro da Economia, 

Paulo Guedes, que também 
confirmou que a terceira par-
cela do auxílio emergencial, 
no valor de R$ 600, começa a 
ser paga no sábado (27).

Ao todo, o programa aten-
de a cerca de 60 milhões de 
pessoas, e é destinado aos 
trabalhadores informais, mi-
croempreendedores indivi-
duais, autônomos e desem-
pregados, como forma de 
fornecer proteção emergen-

cial no enfrentamento à crise 
causada pela pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

“Estávamos em R$ 600, o 
auxílio, e à medida que a eco-
nomia começa a se recuperar, 
e começa a andar novamente, 
as pessoas vão devagar se ha-
bituando [com a redução do 
valor]”, afirmou Guedes.

Bolsonaro também disse 
que espera que a economia 
possa ser retomada e defen-

deu a reabertura das ativida-
des comerciais. “A gente apela 
aos governadores e prefeitos, 
com a responsabilidade que 
é pertinente de cada um, que 
comecem a abrir o mercado, 
abrir para funcionar”, afir-
mou. Balanço mais recente 
do Ministério da Saúde regis-
tra um total de 1.228.114 de 
pessoas infectadas e quase 55 
mil óbitos provocados pela co-
vid-19. (Agência Brasil)

tério da Educação, responsável 
por executar parte das ações 
da pasta relacionadas à educa-
ção básica em apoio aos mu-
nicípios, como alimentação e 
transporte escolar. Ele entra no 
lugar de Abraham Weintraub, 
demitido na semana passada. 
É o terceiro ministro a coman-
dar o MEC desde o início do 
governo Bolsonaro. 

Segundo informações ofi-
ciais, Decotelli atuou durante 
toda a transição de governo 
após a eleição de Bolsonaro, 
em 2018, e ajudou a definir 
ideias e novas estratégias para 
as políticas educacionais da 
atual gestão. Financista, autor 
de livros e professor, Decotelli 
fez pós-doutorado na Bergis-
che Universitãt Wuppertal 
(Alemanha), é doutor em ad-
ministração financeira pela 
Universidade Nacional de Ro-
sário (Argentina), mestre em 
administração pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), possui 
MBA em administração tam-
bém pela (FGV) e é bacharel 
em Ciências Econômicas pela 
Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ). O novo mi-
nistro ainda passou pelas For-
ças Armadas como professor, e 
atualmente é oficial da reserva 
da Marinha.  (Agência Brasil)
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Sem Brasil, países latinos se reúnem 
para discutir como superar crise
Presidentes de nove paí-

ses da América Latina e 
do Caribe se reuniram 

por videoconferência ontem 
convidados pelo governo da 
Espanha para discutir solu-
ções para a crise econômica 
que atinge a região em razão 
da pandemia de coronavírus. 

Líderes de diferentes cor-
rentes políticas participaram 
do encontro virtual e pedi-
ram a organismos financeiros 
internacionais que conside-
rem “medidas adicionais de 
apoio” para ajudar no com-
bate à atual recessão. O Brasil 
ficou de fora do encontro. 

A agenda do evento “Juntos 
por una respuesta para Améri-
ca Latina y el Caribe”, ao qual o 
Estadão teve acesso, anuncia-
va as participações do primei-
ro-ministro espanhol, Pedro 
Sánchez, e dos presidentes da 
Argentina, Colômbia, Costa 
Rica, Chile, Equador Paraguai, 
Peru, República Dominicana 
e Uruguai, além da primeira-
-ministra de Barbados e atual 
presidente da Comunidade do 
Caribe (Caricom). 

No encontro, os países 
aprovaram uma declaração 
que esboça algumas possíveis 
soluções de financiamento 
para rebater os efeitos da 
crise. Uma das medidas de-
fendidas é “estudar possíveis 
reestruturações de pagamen-
tos de dívida, caso a caso, a 
países altamente endivida-
dos em razão da pandemia”. 

A ideia é convencer insti-
tuições como o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) que a 
reconstrução da região exige 
novos instrumentos de finan-
ciamento. “Com a iniciativa, 
queremos contribuir para que 
os países latino-americanos e do 
Caribe tenham à sua disposição 
maiores recursos para respon-
der ao desafio socioeconômico 

e para que possam lançar as 
bases de um crescimento mais 
equilibrado, sustentável e inclu-
sivo em toda a região”, concor-
daram os países presentes. 

A ausência de México e Bra-
sil, os maiores países da região, 
foi questionada pela imprensa. 
O governo espanhol afirmou 
que o presidente mexicano, 
Manuel López Obrador, foi 

convidado, mas teve uma in-
compatibilidade de agenda. O 
Estadão questionou o governo 
da Espanha se o Brasil foi con-
vidado para o encontro. 

O mesmo questionamento foi 
enviado ao Itamaraty. Nem o go-
verno espanhol, nem o brasileiro 
responderam até a publicação 
desta reportagem. Mas fontes do 
governo espanhol disseram ao 

Estadão que “a iniciativa é aber-
ta” e o Brasil “poderá subscrever 
a proposta, se desejar”. 

O Brasil tem ficado isolado 
na discussão de soluções re-
gionais durante a pandemia. A 
agência de notícias Servimedia 
noticiou que Brasil, Venezuela, 
Nicarágua e Cuba não foram 
contatados para participar do 
evento. “Não estarão países 
como México, que declinou 
por problemas de agenda do 
presidente Manuel López Obra-
dor, enquanto outros, como 
Venezuela, Brasil, Nicarágua ou 
Cuba, não foram contatados”, 
noticiou a Servimedia. 

O jornal El País afirmou que 
fontes governamentais expli-
caram que López Obrador teve 
problemas de agenda, mas 
“as mesmas fontes evitaram 
esclarecer se (Jair) Bolsonaro 
havia sido convidado”. O FMI 
divulgou ontem projeções 
atualizadas para a atividade 
econômica dos países neste 
ano, indicando que a América 
Latina é uma das regiões que 
mais sofrerá os efeitos da pan-
demia, com retração de 9,3%.
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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 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

Veículos
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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

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
-------------------------------
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 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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.

Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044

classificados Goiás, Tocantins e DF, 26 de Junho de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



Diário Do EstaDo Goiânia, 26 de Junho de 2020 7

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

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
-------------------------------
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 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
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.

Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044

classificados Goiás, Tocantins e DF, 26 de Junho de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 26 de Junho de 2020viral
Reprodução

Orquestra Sinfônica de 
Goiânia promove I Fórum 
Nacional On-line de Canto

A Orquestra Sinfônica de 
Goiânia promove, entre os 
dias 1º a 5 de julho, o I Fórum 
Nacional On-line de Canto. A 
iniciativa contará com lives às 
19h, no perfil do Coro Juvenil 
de Goiânia (@corojuvenilde-
goiania). As inscrições serão 
feitas até o dia 30 de junho, 
pelo e-mail coro.juvenil.
osgo@gmail.com. 

Os participantes, convi-
dados do cenário musical 
do Brasil, farão um pano-
rama do que tem sido feito 
em todo o país, com repre-
sentantes de todas as regi-
ões. Serão abordados temas 
sobre técnica vocal, reper-
tório e produções musicais, 
bem como a participação 
do canto no cenário musical 
e social de cada região.

Participam do Fórum Ana 
Lucia Benedetti (SP), Caro-
lina Faria (RJ), Cláudia Costa 
(DF), Daiana Melo (MG), Du-

any Parpinelli (AM), Edson Mar-
ques (GO), Felipe Oliveira (AL), 
Flávio Leite (RS) e Marília Vargas 
(PR). Os inscritos que assistirem 
toda a programação receberão 
certificado emitido pela Orques-
tra Sinfônica de Goiânia.

 
Programação
Dia 01/07 (19h) - abertura 

“MESA REDONDA” com todos 
os participantes; Dia 02/07 (19h)  
- 1ª LIVE - Ana Lucia Benedetti e 
Carolina Faria; Dia 03/07 (19h) - 
2ª LIVE - Cláudia Costa e Daiana 
Melo; Dia 04/07 (19h) - 3ª LIVE 
- Duany Parpinelli e Felipe Olivei-
ra; Dia 05/07 (19h) - 4ª LIVE - Flá-
vio Leite e Marília Vargas.

 
Serviço
Assunto: Orquestra Sinfônica 

de Goiânia promove o I Fórum 
Nacional Online de Canto; Dias 1º 
a 5 de julho; Lives às 19h no Ins-
tagram @corojuvenildegoiania; 
Mais informações: 3524-2860.

Cyberpunk 2077 
ganhará versão 
de anime na Netflix

A CD Projekt Red di-
vulgou nesta quinta-
-feira (25), durante 

uma transmissão especial de 
Cyberpunk 2077, um trailer 
e uma nova gameplay do tí-
tulo. Desta vez, surfando na 

onda do sucesso do evento, 
a empresa revelou que uma 
história derivada do game 
será contada pela Netflix.

Intitulado como Cyberpunk: 
EDGERUNNERS, o anime que 
terá 10 episódios narra a vida 

de um garoto de rua que luta 
para sobreviver numa cidade 
que a tecnologia está super-
-avançada e as pessoas vidra-
das em modificação corporal.

Tendo tudo a perder, ele 
escolhe permanecer vivo se 

tornando um edgerunner – um 
fora da lei mercenário. também 
conhecido como cyberpunk.

Cyberpunk 2077 tem lan-
çamento marcado para PC, 
PlayStation 4 e Xbox One no 
dia 19 de novembro de 2020.

Reprodução


