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de 1.036 mortes por covid-19
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Brasil registra média diária 
de 1.036 mortes por covid-19

Nos últimos sete dias, 
o Brasil registrou uma 
média diária de 1.036 

mortes por covid-19. É a quar-
ta semana seguida em que o 
número de óbitos anunciados 
pelas secretarias estaduais de 
Saúde fica acima de mil. 

Ao divulgar os dados da 
pandemia, o Estado calcula 
uma média móvel de ocor-
rências, levando em conta 
sempre os dados dos sete 
dias anteriores. A média re-
sulta da soma de mortes dos 
últimos sete dias e da divisão 
do resultado por sete. Assim, 
os dados divulgados diaria-

mente sempre incluem todos 
os dias da semana (de domin-
go a sábado, de segunda a 
domingo e assim por diante). 

Essa forma de acompa-
nhar a evolução da pan-
demia dilui as oscilações 
bruscas provocadas pelo re-
presamento dos dados em 
feriados e fins de semana, 
por exemplo. Aos domingos, 
os números absolutos de ca-
sos e mortes costumam ser 
menores, por atrasos nos re-
gistros das informações. Nos 
dias seguintes, esse atraso 
é compensado, o que acaba 
inflando os dados em dias 

úteis. A média móvel com-
pensa essas variações. 

Neste domingo, 12, o Bra-
sil registrou 659 óbitos cau-
sados pelo novo coronavírus. 
Foram mais 25.364 testes po-
sitivos de infecção, segundo o 
levantamento realizado pelo 
consórcio de veículos de im-
prensa formado por Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e 
UOL junto às secretarias esta-
duais de Saúde. 

No total, 72.151 brasileiros 
já perderam a vida por cau-
sa da covid-19, segundo os 
dados do consórcio. Desde o 
início da pandemia, 1.866.176 

pessoas tiveram resultado 
positivo ao fazer o teste que 
identifica o vírus. São Paulo 
acumula 17.848 mortes pela 
covid-19 e 371.997 casos con-
firmados da doença. 

Nas últimas 24 horas, fo-
ram anunciadas 5.107 novas 
infecções e 146 óbitos. A mé-
dia móvel do Estado registra 
253 mortes por dia. O cálculo 
da média móvel também con-
sidera os dados do consórcio 
de veículos de imprensa. Jor-
nalistas dos seis veículos co-
letam as informações das se-
cretarias estaduais de Saúde e 
compartilham os resultados. 

A iniciativa foi lançada 
quando o presidente Jair Bol-
sonaro restringiu o acesso 
aos números da pandemia. 
O governo depois recuou, 
mas o trabalho colaborati-
vo das equipes foi mantido. 
De acordo com os dados di-
vulgados pelo Ministério da 
Saúde neste domingo, o to-
tal de casos confirmados de 
covid-19 totaliza 1.864.681. 

Houve um acréscimo de 
24.831 casos desde o dia an-
terior. Já os óbitos chegaram a 
72.100, um aumento de 631. A 
taxa de pacientes recuperados 
é de 60,2%, com 1.123.204.

Reprodução

Goiânia 
anuncia 
mais 140 
leitos de UTI 
exclusivos 
para 
covid-19

A secretária municipal 
de Saúde de Goiânia, Fá-
tima Mrué, apresentou 
nesta segunda-feira (13/7) 
um balanço das ações da 
pasta neste período de 
pandemia do coronavírus. 
Segundo Fátima Mrué, 
uma das grandes preocu-
pações durante a pande-
mia é a oferta de leitos. 
Nas próximas semanas, 
Goiânia deve ganhar mais 
140 leitos de UTI. A infor-
mação foi divulgada du-
rante a solenidade de as-
sinatura do novo decreto 
de reabertura do comér-
cio e serviços. 

Segundo Fátima Mrué, 
o momento nenhum 
paciente de Goiânia es-
perou mais de 24 horas 
para conseguir um leito. 
Atualmente são 356 leitos 
exclusivos para covid-19, 
sendo 156 de UTI e 200 de 
enfermaria, a maior parte 
está no Hospital e Mater-
nidade Célia Câmara. 

O acesso da população 
às informações sobre o ce-
nário da Covid-19 na capital 
também é um dos princi-
pais focos da prefeitura e 
duas ações foram desen-
volvidas nesse sentido. O 
levantamento da SMS mos-
tra que a Central Humani-
zada da Covid-19, criada 
para orientar e tirar dúvidas 
dos cidadãos em relação à 
doença, já realizou mais de 
40 mil atendimentos por 
telefone e whatsapp.  Ou-
tro instrumento de con-
tato com os pacientes é 
o Telemedicina, que em 
parceria com Universida-
de Federal de Goiás (UFG) 
atendeu mais de 42 mil 
pessoas e outras 17 mil 
estão sendo monitoradas.

Em relação aos testes 
para identificação da con-
taminação por coronaví-
rus, a secretaria já reali-
zou mais de 41 mil testes, 
destes, 15 mil foram dedi-
cados aos trabalhadores 
de saúde, totalizando, em 
breve, 100 % dos traba-
lhadores testados.

Goiânia soma 9.810 
casos de covid-19

Academias poderão funcionar com 30% 
da capacidade de acomodação, em Goiânia

Informe Epidemiológico 
divulgado nesta segunda-feira 
(13/7) pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) mostra 
que nas últimas 24 horas Goiâ-
nia registrou 33 novos casos de 
coronavírus. Com isso, a capital 
já soma 9.810 testes positivos 
para o novo coronavírus. Já o 
número de óbitos registrados 
na cidade é 272.Segundo 

Os dados da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) mostram 

também que 8.279 pessoas já 
se recuperaram da infecção. O 
relatório aponta ainda que 251 
pacientes continuam interna-
tos com a doença. Segundo 
a prefeitura, 1.008 pacientes 
seguem em isolamento domi-
ciliar por conta da covid-19.

Desde o início da pandemia, 940 
pacientes foram internados com a 
doença na capital. Desse total, 470 
(50%) foram transferidos para uma 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A partir desta terça-feira 
(14/7), a reabertura de 
academias, quadras polies-
portivas e ginásios será per-
mitida em Goiânia. A flexi-
blização, porém, atenderá 
requisitos do novo decreto 
municipal, publicado nesta 
segunda (13) pela prefei-
tura da capital. De acordo 
com as normas, os estabe-
lecimentos poderão fun-
cionar somente com 30% 
de sua capacidade total de 
acomodação e deverão se-

guir protocolo específico para 
retomada do segmento, revi-
sado pela Secretaria Estadual 
de Saúde de Goiás (SES-GO) 
neste final de semana.

Segundo as diretrizes da 
SES-GO, os estabelecimentos 
devem orientar para que to-
dos colaboradores e usuários 
façam uso de máscara de pro-
teção facial durante o tempo 
de permanência no local. O 
uso de toalha pessoal tam-
bém será obrigatório ao longo 
da prática. Além disso, os be-

bedouros e guarda-volumes 
devem permanecer fechados 
e foi proibido o uso de celular.

Aulas de dança deverão 
respeitar distanciamento mí-
nimo exigido, e treinamen-
tos coletivos que envolvam 
contato físico ficam proibi-
dos. Esteiras, bicicletas ergo-
métricas e similares poderão 
ser utilizadas de maneira 
intercalada (uma funciona e 
outra não) ou com pelo me-
nos dois metros de distância 
entre cada uma.
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Caiado discute retorno das partidas 
de futebol com clubes goianos
Uma reunião entre o 

governo de Goiás e 
os presidentes e re-

presentantes dos clubes de 
times goianos acertou os últi-
mos detalhes para o retorno 
das partidas de futebol. O go-
vernador Ronaldo Caiado res-
saltou a necessidade de con-
trole rígido e o respeito aos 
protocolos de segurança para 
evitar contaminação entre os 
atletas e os profissionais en-
volvidos na realização dos jo-
gos. O encontro foi realizado 
via conferência pela internet 
nesta segunda-feira (13/7).

Caiado alertou que os 
atletas têm um bom poder 
de recuperação, mas tam-
bém de provocar a contami-
nação. “Se não tiver o cui-
dado de isolá-los, eles têm 
capacidade de contaminar 
mais do que outras pesso-

as, porque quando vão em 
algum local podem provocar 
aglomeração”, pontuou.

O secretário Estadual de 
Esporte, Rafael Rahif, re-
forçou para que tudo seja 

realizado com protocolo de 
segurança. Informou que os 
gramados dos estádios estão 

em boas condições para rece-
ber partidas do campeonato 
goiano e nacional. “Para nós 

é uma satisfação muito gran-
de esse retorno, assim como 
de outras atividades que po-
deriam voltar dentro de pro-
tocolos”, ressaltou. 

A autorização para o retor-
no das partidas de futebol por 
parte do governo estadual foi 
vista como sinal de boa von-
tade e bom senso, ressaltou o 
presidente da Federação Goia-
na de Futebol (FGF), André Pit-
ta. Ele disse que a Confedera-
ção Brasileira de Futebol (CBF) 
definiu os jogos dos campeo-
natos para agosto e que se não 
houvesse a autorização aqui 
muitos times poderiam ir para 
fora de Goiânia. “Essa decisão 
traz tranquilidade. Já comuni-
quei à Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) que os está-
dios de Goiás estão liberados 
para a realização dos jogos do 
Brasileiro”, afirmou.

Reprodução

Governo Federal exonera responsável por monitorar Amazônia no Inpe
Em meio às maiores taxas 

de alerta de desmatamento 
da Amazônia dos últimos cin-
co anos, foi exonerada nesta 
segunda-feira a pesquisadora 
responsável pelo trabalho de 
monitoramento do devasta-
ção florestal no Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Lubia Vinhas ocupava 
o cargo de coordenadora-ge-
ral de Observação da Terra do 
Inpe, departamento respon-
sável pelos sistemas Deter e 
Prodes, que acompanham o 
desmatamento da Amazônia.

A exoneração foi publi-
cada no Diário Oficial des-
ta segunda, assinada pelo 

ministro Marcos Pontes, da 
Ciência e Tecnologia, pasta 
à qual é vinculada o Inpe. O 
motivo ainda não foi esclare-
cido. Na sexta-feira, 10, o ór-
gão atualizou em seu site os 
dados referentes ao desma-
tamento da Amazônia em ju-
nho, apontando que o ritmo 
de alta se manteve, mesmo 
com uma ação de militares 
na região desde maio e com 
a pressão que vem sendo 
feita por investidores estran-
geiros para que o governo 
controle o problema.

Alertas feitos pelo siste-
ma Deter, do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe), indicam a perda de 
1.034,4 km² no mês de ju-
nho, alta de 10,65% em rela-
ção a junho do ano passado, 
quando os alertas aponta-
ram desmate de 934,81 km². 
Em apenas um mês, foram 
derrubados na Amazônia o 
equivalente à área da cidade 
de Belém (Pará). É o mês de 
junho com maior devastação 
dos últimos cinco anos.

Já são 14 meses conse-
cutivos de alta no corte da 
floresta em relação aos mes-
mos meses do ano anterior. 
Em oito desses meses, as ta-
xas bateram os recordes do 
registro desde 2015. No acu-

mulado desde agosto (quan-
do se inicia o calendário 
anual para fins de detecção 
do que ocorre na floresta), 
o Deter indica a devastação 
de 7.566 km², ante 4.589 
km² no período de agosto de 
2018 a junho de 2019.

O aumento para esse pe-
ríodo é de 65%. O valor até o 
momento já é maior do que o 
acumulado de todos os aler-
tas dos 12 meses entre agos-
to de 2018 e julho de 2019: 
6.844 km². Somente nos pri-
meiros seis meses deste ano, 
foram mais de 3 mil km² de 
florestas perdidos, o equiva-
lente a duas vezes a área da 

cidade de São Paulo.
No ano passado, quando 

alertas do Deter começaram 
a indicar que a Amazônia 
estava sendo devastada, o 
presidente Jair Bolsonaro e 
o ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, rejeitaram 
inicialmente os dados e che-
garam a alegar que eles eram 
mentirosos. O estresse aca-
bou culminando, em agosto, 
na exoneração do então dire-
tor do Inpe, Ricardo Galvão.

Alguns meses depois, quan-
do foram divulgados os dados 
do sistema Prodes, que traz 
os dados oficiais de desmata-
mento na floresta, confirmou-

-se que a perda de vegetação 
na Amazônia, entre agosto de 
2018 e julho de 2019 havia 
sido a maior desde 2008.

Apesar dos números 
alarmantes, da cobrança de 
investidores estrangeiros e 
nacionais, das denúncias fei-
tas por agentes ambientais, 
pesquisadores e ambientalis-
tas, o problema não cessa. As 
taxas mensais de alertas do 
Deter continuaram em alta 
desde então. O governo en-
viou em maio deste ano uma 
nova operação militar para a 
floresta, a Verde Brasil 2, mas 
no mesmo período, o desma-
tamento continuou subindo.
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OMS relata alta recorde 
de casos de coronavírus

A O rga n i za ç ã o 
Mundial da 
Saúde (OMS) 

informou neste do-
mingo (12/7) que hou-
ve um aumento recor-
de nos casos globais 
de coronavírus, com 
o total subindo em 
230.370 em 24 horas.

As maiores altas 
aconteceram nos Esta-
dos Unidos, Brasil, Índia 
e África do Sul, de acor-
do com o relatório diá-
rio. O recorde anterior 
da OMS para novos 
casos foi de 228.102 
em 10 de julho. As 
mortes permanecem 
estáveis em cerca de 5 
mil por dia, informou 
a agência da ONU.

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 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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 08/ 
08 cinza 1.8 lxs auF:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848

Veículos
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-------------------------------
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 Bri-
sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor 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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
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

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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
-------------------------------
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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-------------------------------
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, 
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sas Preumium. Confirmar 
disgem com 2 vagas. Va-
lor R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
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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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
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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 
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Sesc Goiás oferece oficina 
gratuita de massinha e 
customização de camisetas

O Sesc vai promover, 
nos dias 16 e 17 de julho, 
uma edição do projeto 
Sesc Saúde e Diversão 
em Casa, com duas trans-
missões on-line e ao vivo 
para a galerinha do públi-
co infantojuvenil.

Na quinta-feira (16), às 
10h, a equipe de recreação 
recebe convidadas espe-
ciais para o bate-papo “Tá 
fazendo o que em casa?”. 
Os mediadores Dione Re-
zende e Siomara Freire re-
ceberão a bailarina Maiara 
Cristina (@maiaracolori-
daa), a youtuber Pamela 
Campos (@diycompame-
lacampos) e a educadora, 

maker, professora de Quí-
mica e cosplayer Thaiza (@
thaizamontine). Eles vão falar 
sobre as diversas formas que 
as pessoas estão encontrando 
para ocupar o tempo durante 
a pandemia e compartilhar 
como tem sido suas rotinas.  

Já na sexta-feira (17), às 
15h, ocorre a oficina “Bora 
brincar de DIY (faça você 
mesmo)?”. A equipe de re-
creação vai ensinar o público 
a fazer um terrário fechado, 
massinha caseira, mini galá-
xias e a customizar camisetas.

As transmissões ao vivo 
ocorrem pelo Instagram do 
Sesc Goiás (@sescgo) e pelo 
canal do Senac no YouTube.

Fernanda Souza 
diz ter série ‘pronta’ 
sobre ‘Chiquititas’

A atriz Fernanda Souza fez 
uma postagem em seu 
Instagram anunciando 

que pretende lançar uma série 
documental sobre a 1ª versão 

brasileira da novela Chiquititas, 
lançada pelo SBT em 1997.

“Temos uma série docu-
mental pronta com muito 
material inédito de bastido-

res e arquivo pessoal”, escre-
veu a atriz, que em seguida 
completou: “Não temos um 
lugar para colocar a série!”

“Vamos botar pressão na Ne-

tflix e na Amazon para alguém 
resolver essa questão e trazer 
essa série para o mundo! Anos 
Depois - A Série”, pediu Fernan-
da Souza aos fãs de Chiquititas.
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