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Brasil registra terceiro 
pico de morte por covid-19
O Brasil teve o terceiro maior pico de registros de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 1.280 novos óbitos. 
Antes disso, as maiores marcas ocorreram no dia 23 de junho com 1.374 óbitos e no dia 4 de junho com 1.473 mortes. p2
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Ipasgo amplia número de leitos 
exclusivos para pacientes com covid-19

O Instituto de Assis-
tência dos Servido-
res do Estado de 

Goiás (Ipasgo) ampliou o nú-
mero de leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) 
exclusivos para o tratamento 
da covid-19. Segundo o Ipas-
go, a medida tem o objetivo 
de desafogar a rede privada 
de hospitais. Ao todo, o Ins-
tituto disponibiliza 90 leitos 
exclusivos (entre enferma-
rias/apartamentos e UTIs) 
para pacientes com o vírus, 
localizadas no Hospital Gara-
velo (80) e no Hospital Goi-

ânia Leste (10), em Goiânia. 
Até o início da manhã des-

ta terça-feira (30/6), o Ipasgo 
afirma que a taxa de ocupa-
ção geral dos leitos exclusivos 
no Hospital Garavelo estava 
em 76,5%, sendo 83,3% de 
ocupação nas enfermarias e 
apartamentos e 66,6% nas 
UTIs. 61 leitos estavam ocu-
pados e 19 disponíveis.

Há ainda a possibilidade 
de aumentar este número de 
leitos em até 28 novos pon-
tos de internações em outra 
unidade hospitalar. As novas 
contratações de leitos exclu-

sivos serão realizadas confor-
me a demanda dos próximos 
dias, informa o Instituto.  

O presidente do Ipasgo, 
Silvio Fernandes, diz que a 
prioridade neste momento é 
garantir aos usuários que se 
contaminem pelo coronaví-
rus o atendimento adequado. 
Segundo ele, o instituto tem 
comitê especial para comba-
te ao coronavírus que, dia-
riamente, analisa relatórios 
e protocolos oficiais sobre o 
avanço da doença no Estado, 
para articulação e implanta-
ção de medidas preventivas 

e prestação de serviços aos 
seus usuários em toda sua 
rede credenciada.

O presidente da Associa-
ção dos Hospitais Privados 
de Alta Complexidade do 
Estado de Goiás (Ahpaceg), 
Haikal Helou, avalia que o 
Ipasgo acertou ao destinar 
leitos exclusivos para o aten-
dimento de pacientes com 
covid-19 e ao negociar paco-
tes de pronto-atendimento 
com a rede credenciada. 

“Essas medidas deram 
tão certo que estamos plei-
teando que outras operado-

ras, como  Unimed, Brades-
co, Amil, Sul América, para 
que sigam o exemplo do Ins-
tituto. A estratégia do Ipasgo 
de concentrar os pacientes 
mais graves em um só local, 
com especialistas focados 
apenas no combate à pande-
mia, possibilita desafogar os 
hospitais de especialidades 
para que continuem a tratar 
as patologias usuais que não 
deixaram de existir neste 
período. Essas medidas au-
mentam a eficiência da as-
sistência neste momento de 
pandemia”, afirma Helou.
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Brasil 
registra 
terceiro 
pico de 
morte por 
covid-19

Nesta terça-feira (30), 
o Brasil teve o terceiro 
maior pico de registros 
de mortes em 24 horas 
desde o início da pande-
mia. Foram 1.280 novos 
óbitos. Antes disso, as 
maiores marcas ocor-
reram no dia 23 de ju-
nho com 1.374 óbitos e 
no dia 4 de junho com 
1.473 mortes. Ao todo, 
a pandemia do novo 
coronavírus já vitimou 
59.594 mil brasileiros.

A marca de hoje re-
presentou um aumento 
de 2,1% em relação ao 
balanço de ontem(29), 
quando foram contabi-
lizados 58.314 óbitos 
em função da covid-19. 
Ainda há 3.950 mortes 
em investigação.

A taxa de letalida-
de (número de mortes 
pelo total de casos) fi-
cou em 4,3%. A morta-
lidade (quantidade de 
óbitos por 100 mil ha-
bitantes) atingiu 28,4. 

O levantamento do 
Ministério da Saúde mos-
tra também 33.486 novos 
casos confirmados da do-
ença, atingindo 1.402.041 
casos acumulados de 
covid-19 em todo o país, 
um aumento de 2,4%, se 
comparado com os da-
dos de ontem. Com isso, 
a incidência dos casos de 
covid-19 por 100 mil ha-
bitantes subiu para 667,2. 

O balanço aponta ain-
da que 552.407 pacientes 
estão em observação, 
enquanto o total de recu-
perados desde o início da 
pandemia é de 790.040.

Geralmente, o núme-
ro de novos registros de 
óbitos e casos confirma-
dos de covid-19 é menor 
aos sábados, domingos 
e segundas-feiras devido 
a dificuldade das secre-
tarias estaduais alimen-
tarem o banco de dados 
com as notificações. Já às 
terças-feiras, os números 
são maiores em razão do 
acúmulo de notificações 
dos dias anteriores.

covid-19: Hospital 
de Campanha é 
inaugurado em Itumbiara

empresa investe R$ 3,6 milhões 
em usina fotovoltaica em Morrinhos

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, inaugurou 
nesta terça-feira (30/6) o 5º 
Hospital de Campanha para 
tratar pacientes com covid-19 
em Goiás. A unidade vai fun-
cionar no Hospital Regional 
São Marcos, em Itumbiara. 
“Nesta primeira etapa, en-
tregamos 70 leitos, sendo 20 
de UTI e 53 de enfermaria, de 
um total de 200. É mais uma 

vitória para os e a realidade 
de uma saúde regionalizada”, 
disse o governador.

“Depois que isso tudo pas-
sar, aqui vamos ter o Hospital 
Regional São Marcos, onde os 
alunos do curso de medicina 
da UEG poderão também estu-
dar e aprender. As instalações 
são de primeira. Agradeço a 
todos que destinaram recursos 
e aparelhos” afirmou Caiado.

A Companhia de De-
senvolvimento Econô-
mico de Goiás (Codego) 
assinou na segunda-fei-
ra (29/6) um termo de 
cessão de uso de área 
com a Ecoplast Indús-
tria e Comércio de PVC, 
que acrescentará 20,7 
mil metros quadrados à 
planta fabril da empre-
sa, instalada no Distrito 
Agroindustrial de Morri-
nhos (Daimo), cidade a 130 
quilômetros de Goiânia.

Segundo a Codego, a Eco-
plast, que atua na fabricação 
de forros de policloreto de 
vinila (PVC), implantou no 
terreno adicional uma usi-
na solar fotovoltaica (USF), 
com capacidade instalada 
inicial de 1 megawatt (MW), 
o suficiente para abastecer 
mais de mil famílias.

De acordo com o repre-
sentante da empresa, Rafael 
Rodrigues, o investimento 
foi de R$ 3,6 milhões e a usi-
na já entrará em operação 

em julho, reduzindo os cus-
tos da Ecoplast com o supri-
mento de energia elétrica. O 
empreendimento gera atual-
mente 70 postos de trabalho 
e, com a ampliação da es-
trutura, a expectativa é para 
geração de novos empregos 
diretos e indiretos.

A energia fotovoltaica, ali-
ás, é uma tendência observa-
da pelo segmento produtivo, 
não somente visando a redu-
ção de custos com energia 
elétrica, mas ainda com o ob-
jetivo de adequar-se às prá-
ticas sustentáveis, reduzindo 
ao máximo a emissão de car-
bono em suas operações.
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Decotelli pede demissão do Ministério 
da educação após menos de uma semana
Após ficar no cargo de 

ministro por menos 
de uma semana, o 

professor Carlos Alberto De-
cotelli pediu, nesta terça-feira 
(30/6), demissão do Ministé-
rio da Educação. Após con-
versa com o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, a 
saída do recém-chegado mi-
nistro foi acertada. Em meio à 
repercussão de informações 
falsas incluídas em seu currí-
culo e acusação de plágio em 
dissertação, Decotelli torna-
-se o terceiro nome a passar 
pelo comando da Educação 
durante um ano e meio de 
governo Bolsonaro.

Nesta segunda-feira (29), 
o agora ex-ministro afirmou 
que continuaria no cargo de-
pois de se reunir com o presi-
dente. A situação de Decotelli 

piorou após a nota publicada 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), na qual a instituição 
nega que o professor tenha 
colaborado como docen-
te - cargo que Decotelli teria 
acrescentado em seu currícu-
lo. Com a mudança no coman-
do da pasta, Bolsonaro agora 
estuda nomes para sucessão 
do ministro relâmpago.

Professor da PUC
Entre os nomes que cir-

culam nos bastidores como 
possíveis sucessores está o 
o frei franciscano Gilberto 
Garcia, ex-vice-reitor da Uni-
versidade Estadual de Goiás 
(UEG) e professor da Ponti-
fícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC Goiás). A in-
formação foi divulgada pelo 
jornal O Globo. 

Reprodução

auxílio emergencial de R$ 600 é prorrogado por mais dois meses
O presidente Jair Bolsonaro 

assinou na tarde desta terça-
-feira (30) o decreto que pror-
roga, por mais dois meses, o 
auxílio emergencial de R$ 600, 
destinado aos trabalhadores 
informais, microempreende-
dores individuais, autônomos, 
desempregados e pessoas de 
baixa renda durante a pan-
demia da covid-19. Com isso, 
cerca de 65 milhões de pes-
soas que tiveram o benefício 
aprovado receberão mais duas 
parcelas, no mesmo valor.

“Obviamente, isso tudo 
não é apenas para deixar a 
economia funcionando, viva, 
mas dar o sustento para essas 
pessoas. Nós aqui que esta-

mos presentes sabemos que 
R$ 600 é muito pouco, mas 
para quem não tem nada é 
muito”, afirmou Bolsonaro em 
discurso no Palácio do Planalto.

A solenidade de prorroga-
ção do programa foi acompa-
nhada pelos presidentes da 
Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia, e do Senado Federal, 
Davi Alcolumbre. Diversos mi-
nistros, além do vice-presiden-
te, Hamilton Mourão, também 
participaram da cerimônia. 

“São mais duas prestações 
e nós esperamos que, ao fi-
nal dela, a economia já esteja 
reagindo, para que nós vol-
temos à normalidade o mais 
rapidamente possível”, acres-

centou o presidente.
A Lei 13.982/2020, que ins-

tituiu o auxílio emergencial, foi 
aprovada pelo Congresso Na-
cional em abril e previa a pos-
sibilidade de que um decreto 
presidencial prorrogasse os 
pagamentos, desde que man-
tidos os valores estabelecidos.

Até a semana passada, o 
governo federal avaliava es-
tender o auxílio por mais três 
meses, mas reduzindo o valor 
de cada parcela de forma de-
crescente, para R$ 500, R$ 400 
e R$ 300, respectivamente.

“Estamos aqui para anun-
ciar, pelo presidente, que 
cumprindo o que o Congresso 
Nacional nos determinou, de 

que poderia, por ato do Poder 
Executivo, prorrogar as três 
parcelas emergenciais, e é o 
que o presidente está fazendo 
hoje, para garantir, por mais 
dois meses, a continuidade do 
programa, que é essa grande 
rede de proteção, que permi-
tiu, junto com o BEM, que é 
o beneficio emergencial para 
aqueles que têm trabalho, 
que preservássemos mais de 
10 milhões de empregos e 
estendêssemos essa rede de 
proteção a 65 milhões de pes-
soas”, afirmou o ministro da 
Cidadania, Onyx Lorenzoni.

O governo federal come-
çou a pagar essa semana a 
terceira parcela do auxílio. 

De acordo com o presiden-
te da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, não será 
necessário um novo cadastro 
para receber as novas parcelas 
do auxílio emergencial. Todos 
aqueles que tiverem o benefí-
cio aprovado receberão os pa-
gamentos normalmente, tanto 
por meio das contas digitais, 
quanto pelos saques nas agên-
cias bancárias e casas lotéricas.

“Temos 65 milhões de 
pessoas aprovadas, temos 
um milhão de pessoas que a 
Dataprev ainda está analisan-
do, então todas essas pessoas 
receberão não só as três par-
celas, mas agora as cinco par-
celas”, afirmou a jornalistas, 

após a cerimônia no Palácio do 
Planalto. O calendário de paga-
mento das novas duas parcelas 
do programa ainda será anun-
ciado pelo governo.

Para quem preenche os 
requisitos para obter o au-
xílio emergencial, o prazo 
para novos cadastros termina 
nesta quinta-feira, dia 2 de 
julho. Até agora, mais de 124 
milhões de solicitações foram 
realizadas e cerca 65 milhões 
de pessoas foram considera-
das elegíveis. Outras 41,5 mi-
lhões, segundo o Ministério 
da Cidadania, foram aponta-
das como inelegíveis, por não 
atenderem aos critérios do 
programa. (Agência Brasil)
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PF investiga “Homem Pateta” que 
estimula crianças a se mutilarem
Um homem vestido com 

uma máscara do perso-
nagem Pateta, da Dis-

ney, estaria induzindo crianças 
e adolescentes a se mutilarem. 
A Polícia Federal (PF) passou a 
investigar o caso e, de acordo 
com os agentes, um perfil com 
o nome de Jonatan Galindo 
nas redes sociais está promo-
vendo os vídeos. O intitulado 
“Homem Pateta” ensina táticas 
de mutilação e induz crianças a 
cometerem suicídio.

A Polícia Federal também 
informou que o suspeito lança 
desafios em que o persona-
gem dá instruções e pede para 
que as crianças as sigam. As 
respostas podem ser enviadas 
por mensagens de texto, víde-
os e até ligações ao vivo, que 
logo são excluídas pelas víti-
mas a pedido de Jonatan.

De acordo com investiga-
ções da Polícia Federal, o “Ho-
mem Pateta” teve seu perfil 
criado em 2017 na Europa e no 
México. Algumas contas com 
codinome Jonatan Galindo 
já apresentam conteúdo em 
português. A PF alerta os pais 

a manterem um vínculo de 
amizade e cumplicidade com 
os filhos, ter um conhecimento 
básico sobre internet, compu-
tação e redes sociais.

Os responsáveis devem evi-
tar altas exposições dos filhos 
online, seja por fotos ou víde-
os, além de acompanhar os 
conteúdos consumidos pelas 

crianças. Na avaliação do psi-
quiatra Rodrigo de Almeida Ra-
mos, o risco é limitado, porém, 
a prática da automutilação 
tem origens mais complexas 
e envolve a perda de controle 
do indivíduo tanto no mundo 
interno quanto no externo.

“Além disso, mais de 90% dos 
casos de suicídio envolvem uma 

doença mental como depressão 
ou transtorno bipolar. De tal sor-
te, que para praticar a automuti-
lação e o suicídio, o adolescente 
tem que estar minimamente 
doente. Pessoas sadias mental-
mente dificilmente tornam-se 
presas para atividades psicopáti-
cas de pessoas desconhecidas”, 
afirma. Ao mesmo tempo, o es-

pecialista reitera que isso não 
desobriga os pais a estarem 
sempre atentos ao que os fi-
lhos veem na internet.

“O adolescente, por ainda 
não ter a parte cerebral rela-
cionada ao controle dos impul-
sos totalmente desenvolvida, 
pode ter acesso a materiais 
que ainda não tem condições 

de compreender e isso deixá-
-lo ansioso. E ainda promover 
um compartilhamento desse 
material entre amigos que, 
então, pode chegar a um ado-
lescente vulnerável. Tivemos 
recentemente o caso da bone-
ca Momo que, embora tenha 
gerado um estado de alerta na 
sociedade, não refletiu em au-
mento de casos de automutila-
ção ou suicídio”, conclui.

Recomendações
Em tempos de pandemia, 

em que as crianças e os ado-
lescentes estão cada vez mais 
atuantes na internet, a expo-
sição a esse tipo de conteúdo 
preocupa. A pedido da repor-
tagem, o psiquiatra Ricardo 
Abel Evangelista apresentou 
duas formas de como os adul-
tos podem interferir no risco 
de comportamentos induzidos 
de automutilação ou suicídio 
pelas crianças. Uma forma tem 
a ver com a presença de longo 
prazo dos pais na vida da crian-
ça e outra com intervenções 
mais imediatas quando os ris-
cos já estão instalados.

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 
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 se-
miF: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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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

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 Procios 
para atendimento a clien-
tes 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

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
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 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
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Diário Do EstaDo Goiânia, 1º de Julho de 2020 7

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808

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

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 Procios 
para atendimento a clien-
tes 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

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
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 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434

classificados Goiás, Tocantins e DF, 1° de Julho de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Oscar divulga primeiras 
indicações a Melhor Filme

A Academia de Artes e 
Ciências Cinematográficas 
revelou as primeiras produ-
ções selecionadas para con-
correr a categoria de Me-
lhor Filme na 93ª edição do 
Oscar, que foi adiada para o 
dia 25 de abril de 2021. 

As primeiras nove esco-
lhas são: “A Assistente”, de 
Kitty Green; “Crip Camp”, 
de Nicole Newnham e 
James Lebrecht; “Desta-
camento Blood”, de Spike 
Lee; “Você Nem Imagina”, 
de Alice Wu; “Lost Girl”: 
Os Crimes de Long Island, 
de Liz Garbus; “Never Ra-
rely Sometimes Always”, 
de Eliza Hittman; “Military 
Wives”, de Peter Cattaneo; 
“Trolls 2”, de Walt Dohrn.

Os indicados estão divi-
didos entre Netflix, Univer-
sal e Bleecker Street. Para-
mount, Warner, Disney e 
Sony ainda não enviaram 
seus filmes para o Oscar.

A Academia informou 

em comunicado que irá adi-
cionar os filmes em sua pla-
taforma conforme forem en-
viados pelas distribuidoras. 
Também disse que retirou 
as produções do Oscar deste 
ano e deixou apenas os no-
vos indicados em exibição até 
a próxima edição do evento.

“Nos próximos oito me-
ses, adicionaremos filmes à 
medida que forem enviados à 
Academia por seus respectivos 
distribuidores, permitindo que 
você assista continuamente 
aos melhores filmes, perfor-
mances e realizações que nos-
sa indústria tem a oferecer. Os 
filmes do 92º Oscar não estão 
mais disponíveis na platafor-
ma. Novas inscrições estarão 
disponíveis para transmissão 
através das preliminares e in-
dicações ao Oscar, no próximo 
ano. Somente os filmes indi-
cados permanecerão na Sala 
de Exibição da Academia até 
que o Oscar seja realizado 
em 25 de abril de 2021.”

Icumam Lab oferece 
palestras pelo YouTube 
sobre audiovisual

O Icumam Cultural e 
Instituto realiza o 6º 
Icumam Lab, desta 

vez em formaro on-line em 
respeito às recomendações da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), Ministério da Saúde e 
Governo de Goiás. Nove pro-
jetos audiovisuais do Centro-
-Oeste - três longas-metragens 
ficcionais, três documentais e 
três séries - serão desenvolvi-
dos, de 6 a 17 de julho, em 
um laboratório imersivo de 
impulsionamento desses pro-
jetos, com carga horária onli-
ne de 115 horas. O público 
em geral poderá acompanhar 
as duas palestras abertas pre-
vistas na programação, nos 
dias 13 e 16 de julho.

A realização é do Icumam 
Cultural e Instituto, apre-
sentação do Fundo de Arte 

e Cultura de Goiás através 
do Governo do Estado de 
Goiás e apoios do BrLab, 
Mistika, DOT Cine, C/as4a-
tro e Vermelho Filmes. 

“Nas edições anteriores, a 
reunião de todos os partici-
pantes em um hotel fazenda 
no interior de Goiás por uma 
semana era, por si só, um con-
vite à imersão. Nosso desafio, 
em 2020, tem sido adaptar 
todas as atividades bem-suce-
didas em edições presenciais 
para duas semanas de co-
nexão online, buscando, por 
meio de uma programação 
intensa, incentivar os parti-
cipantes a manter o máximo 
de foco no desenvolvimento 
de seus projetos, ao mesmo 
tempo prezando pela segu-
rança de todos os envolvi-
dos”, enfatiza Maria Abdalla, 

diretora do 6º Icumam Lab.
 
Palestras abertas ao 
público via YouTube 
O Icumam convida o pú-

blico em geral para as duas 
palestras abertas dentro da 
programação do 6º Icumam 
Lab. No dia 13 de julho (se-
gunda), das 10 às 12h, o 
cineasta e roteirista João 
Paulo Miranda Maria fala 
sobre sua trajetória na pa-
lestra “Do cinema de inte-
rior à experiência interna-
cional”, com mediação do 
produtor Rafael Sampaio. E 
no dia 16 de julho (quinta), 
das 18 às 20h, a produtora 
Emilie Lesclaux apresenta 
o “Estudo de caso do filme 
Bacurau”, com mediação 
do produtor Ivan Melo. A 
transmissão das palestras 

se dará via canal do Icumam 
no YouTube ( aqui ) e não há 
necessidade de inscrição.

Escolha dos projetos - As 
propostas foram seleciona-
das pela cineasta, produtora 
e curadora Flávia Cândida, 
pelo professor e pesquisa-
dor Rafael de Almeida e pe-
los produtores Fernanda De 
Capua e Rafael Sampaio, en-
tre 30 inscritos (23 de longa-
-metragem e sete de séries 
televisivas; 21 do DF, sete 
de GO e 2 de MS). A escolha 
se deu a partir da qualidade 
técnica e artística, da facti-
bilidade e da viabilidade de 
produção, do potencial e 
da originalidade da propos-
ta, bem como do estágio de 
desenvolvimento e da qua-
lidade dos materiais apre-
sentados na inscrição.
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