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Brasil tem 1.300 óbitos 
por Covid-19 em 24h
A atualização diária divulgada pelo Ministério da Saúde registrou 41.857 novos 
casos do novo coronavírus e 1.300 óbitos por covid-19 em 24 horas. p2
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Homem é preso em Aragoiânia com 330 
porções de crack escondidas na cueca
Um homem de 32 anos foi preso em Aragoiânia com cerca de 
330 porções de crack. O flagrante foi feito por policiais civis. p2
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Covid-19: Brasil tem 41,8 mil 
novos casos e 1.300 óbitos em 24h

A atualização diária di-
vulgada pelo Ministé-
rio da Saúde registrou 

41.857 novos casos do novo 
coronavírus e 1.300 óbitos 
por covid-19 em 24 horas.

O total de mortes subiu 
para 74.133, semelhante à 
população da histórica cida-
de de Ouro Preto, em Minas 
Gerais. O resultado marcou 
um aumento de 1,7% em 
relação a ontem(13), quan-
do o balanço do ministério 
trazia 72.833 óbitos.

Já os casos confirmados 

acumulados desde o início 
da pandemia chegaram a 
1.926.824. Se fosse uma cida-
de, seria a 9ª mais populosa 
do país, à frente de Recife. A 
soma representou uma eleva-
ção de 2,2% sobre o total di-
vulgado ontem, de 1.884.967 
pessoas infectadas.

Aos sábados, domingos 
e segundas-feiras, o núme-
ro registrado diário tende a 
ser menor pela dificuldade 
de alimentação dos bancos 
de dados pelas secretarias 
municipais e estaduais. Já às 

terças-feiras, o quantitativo 
em geral é maior pela atuali-
zação dos casos acumulados 
aos fins de semana.

De acordo com a atu-
alização do Ministério da 
Saúde, 643.483 pessoas es-
tão em acompanhamento e 
1.209.208 se recuperaram 
da doença. Há ainda 3.928 
mortes em investigação.

A taxa de letalidade (nú-
mero de mortes pelo total 
de casos) ficou em 3,8%. 
A mortalidade (quantida-
de de óbitos por 100 mil 

habitantes) atingiu 35,3. A 
incidência dos casos de co-
vid-19 por 100 mil habitan-
tes é de  916,9.

 
Covid-19 nos estados
Os estados com mais 

mortes por covid-19 são: 
São Paulo (18.324), Rio 
de Janeiro (11.624), Ce-
ará (6.977), Pernambuco 
(5.715) e Pará (5.318). As 
Unidades da Federação 
com menos falecimentos 
pela pandemia são: Mato 
Grosso do Sul (177), Tocan-

tins (267), Roraima (398), 
Acre (436) e Amapá (483).

Os estados com mais ca-
sos confirmados de covid-19 
desde o início da pandemia 
são: São Paulo (386.607), Ce-
ará (139.437), Rio de Janeiro 
(132.822), Pará (128.570) 
e Bahia (110.029). As Uni-
dades da Federação com 
menos pessoas infectadas 
registradas são: Mato Gros-
so do Sul (13.934), Tocantins 
(15.723), Acre (16.479), Ro-
raima (22.968) e Rondônia 
(27.528). (Agência Brasília)

Rovena Rosa

Horta Comu-
nitária passa 
a atender 
escolas em 
Santo Antônio 
do Descoberto

A transformação dos 
espaços ociosos em hortas 
sustentáveis é uma prática 
que vem ganhando força 
em tempos de pandemia 
do novo coronavírus. O 
projeto da Rede Itego, por 
meio do Instituto Tecno-
lógico do Estado de Goiás 
(Itego) Sarah Luísa Lemos 
Kubitschek de Oliveira, 
em Santo Antônio do Des-
coberto, ajuda o cidadão 
a produzir seu próprio 
alimento, diminuindo a 
disseminação da doença. 
Também  ajuda na preser-
vação do meio ambiente e 
ainda promove a segurança 
alimentar das famílias em 
vulnerabilidade social, com 
a doação das hortaliças.

Na última semana, a Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação do município se uniu 
à Rede Itego para levar o 
projeto a duas escolas muni-
cipais de Ensino Fundamen-
tal: Prudente de Morais e 
Maria Lourdes De Faustino. 
Lá, são atendidos aproxima-
damente 1.500 alunos, que 
durante a pandemia serão 
beneficiados com as horta-
liças plantadas e cultivadas 
nos espaços das instituições 
e, após esse período, terão 
os alimentos como imple-
mento nas refeições das 
unidades escolares.

O diretor do Itego, Le-
andro Nery, explica que a 
instituição fornece a muda, 
ensina o manejo e o plan-
tio e auxilia nas formas de 
trabalhar o alimento. “Le-
vamos não só às unidades 
escolares, mas à toda po-
pulação o conhecimento 
sobre a Horta Comunitária, 
como desenvolver o proje-
to em casa e trabalhamos 
a solidariedade, um item 
essencial para o tempo que 
estamos vivendo”, avalia.

Desde o início do pro-
jeto, em abril deste ano, 
mais de 4 mil mudas foram 
doadas à população para 
a construção de sua pró-
pria horta e 3 instituições 
(2 lares de crianças e 1 lar 
de idosos) foram atendidas 
com produtos frescos que 
fizeram a diferença neste 
momento difícil que toda a 
sociedade vive.

Homem é preso 
em Aragoiânia com 
330 porções de crack 
escondidas na cueca

Bares em Goiânia registram movimento 
intenso no primeiro dia de reabertura

Um homem de 32 anos 
foi preso em Aragoiânia 
com cerca de 330 porções 
de crack escondidas na 
cueca. O flagrante foi feito 
nesta terça-feira (14/7) por 
policiais civis da cidade. 

De acordo com a polí-

cia, 180 pedras de crack 
já estavam separadas. 
“Havia uma outra pedra 
maior que renderia ao 
menos mais 150 porções”, 
informou a Polícia Civil da 
cidade. O nome do suspei-
to não foi divulgado.

Após quatro meses 
fechados por conta da 
pandemia do novo coro-
navírus, bares de Goiânia 
tiveram autorização para 
reabrirem as portas para 
receberem clientes nesta 
terça-feira (14/7). No pri-
meiro dia de reabertura 
foi registrado movimento 
intenso em muitos esta-
belecimentos da capital. 
Um vídeo enviado ao 
Jornal A Redação mostra 

mesas cheias em um bar no 
Setor Oeste. Nas imagens é 
possível ver um distancia-
mento maior entre as mesas 
e garçons usando máscaras. 
No entanto, as imagens tam-
bém mostram muitos clien-
tes sem o uso da máscara.

O decreto que autorizou 
a reabertura dos estabele-
cimentos determina alguns 
critérios que devem ser se-
guidos para conter o con-
tágio da covid-19, como 

uso obrigatório de más-
cara para trabalhadores e 
clientes e acomodação de 
até 50% da capacidade de 
cada estabelecimento. De 
acordo com o protocolo, a 
distância mínima entre as 
mesas deverá ser de 2 me-
tros e será permitida so-
mente a entrada de grupos 
com, no máximo, quatro 
pessoas. O protocolo ainda 
orienta o não atendimento 
de clientes em pé.
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Câmara de Goiânia restabelece 
atividades legislativas integral
A Câmara de Goiânia 

restabelece nesta 
quarta-feira (15/7) as 

atividades legislativas e parla-
mentares em tempo integral. 
Portaria assinada nesta terça-
-feira (14) pelo presidente do 
Legislativo, vereador Romário 
Policarpo (Patriota), deter-
mina o retorno do expedien-
te aos períodos matutino e 
vespertino, com adoção dos  
protocolos sanitários de pre-
venção do novo coronavírus. 
Servidores dos grupos de risco 
seguem em home office. 

No período corresponden-
te ao recesso legislativo, entre 
16 de julho e 31 de agosto, as 
atividades administrativas da 
Casa serão realizadas entre 
as 7h e as 13h. Com a porta-
ria, a Mesa Diretora suspende 
as Sessões Ordinárias mistas, 
com permissão para participa-
ção das atividades legislativas 

no sistema presencial e remo-
to. Para evitar aglomerações, 
o acesso ao Plenário continua 
restrito aos vereadores e ao 
quadro de pessoal estrita-
mente necessário à realização 
das sessões. A participação do 
público, nas galerias, também 
continua suspensa.

A portaria reafirma as me-
didas de prevenção e controle 
da disseminação da Covid-19, 
mantendo as ações em saú-
de da Divisão do Serviço Es-
pecializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do 
Trabalho (Sesmt). “A Sesmt 
ficará encarregada da medi-
ção da temperatura de todos 
os ingressantes e higienização 
profilática de mãos nas entra-
das dos estacionamentos da 
Avenida Goiás e da Rua 74”, 
informa a Mesa Diretora. O 
uso de máscara é obrigatório 
para ingresso no prédio.

Reprodução

Indenização para profissional da saúde afetado por covid-19 é aprovada
A Câmara dos Deputados 

concluiu nesta terça-feira 
(14) a análise do projeto que 
prevê o pagamento de com-
pensação financeira de R$ 50 
mil aos profissionais de saúde 
por morte ou incapacidade 
permanentemente para o tra-
balho após serem contamina-
dos pela covid-19 ao atuarem 
diretamente no combate à 
pandemia. A indenização será 
paga pela União. A matéria se-
gue para sanção presidencial. 

O texto do Projeto de Lei 
1.826 estabelece que, no caso 

de morte, o valor será dividido 
igualmente entre os depen-
dentes e o cônjuge ou com-
panheiro. Além desse valor, 
serão pagos R$ 10 mil a cada 
ano que faltar para o depen-
dente menor de 21 anos atin-
gir essa idade. A indenização 
será estendida aos 24 anos, 
caso o dependente esteja cur-
sando ensino superior na data 
do óbito. Para dependentes 
com deficiência, a indenização 
será de R$ 50 mil, indepen-
dentemente da idade. 

Os valores somados de 

todas as indenizações devi-
das deverão ser pagos em 
três parcelas mensais, iguais 
e sucessivas. A concessão da 
indenização está sujeita a pe-
rícia médica. Segundo núme-
ros do Conselho Federal de 
Enfermagem (Cofen), 30% 
dos profissionais de enfer-
magem mortos por covid-19 
no mundo são do Brasil.

De acordo com o projeto, 
a presença de comorbidades 
não afasta o direito ao rece-
bimento da compensação fi-
nanceira. O valor será devido 

mesmo que o novo corona-
vírus não tenha sido a única 
causa, principal ou imediata, 
para a ocorrência da incapa-
cidade permanente para o 
trabalho ou do óbito.

O projeto aprovado ga-
rante ainda o pagamento 
com as despesas do funeral. 
Os recursos, contudo, ainda 
serão definidos por meio de 
uma regulamentação. 

 
Beneficiários
O projeto inclui diversas 

categorias como beneficiá-

rias como fisioterapeutas, 
nutricionistas, assistentes 
sociais, profissionais que 
trabalham com testagem 
nos laboratórios de análises 
clínicas, trabalhadores dos 
necrotérios e coveiros, e to-
dos aqueles cujas profissões 
sejam reconhecidas pelo 
Conselho Nacional de Assis-
tência Social (CNAS) e que 
atuam no Sistema Único de 
Assistência Social (Suas).

Ao tramitar no Senado, 
parlamentares incluíram ou-
tras profissões, como agentes 

comunitários de saúde ou de 
combate a endemias que te-
nham realizado visitas domi-
ciliares durante a pandemia; 
profissionais de nível técnico 
ou auxiliar, que sejam vin-
culadas às áreas de saúde; 
e aqueles que, mesmo não 
exercendo atividades-fim 
de saúde, ajudam a opera-
cionalizar o atendimento, 
como os de serviços admi-
nistrativos e de copa, lavan-
deria, limpeza, segurança, 
condução de ambulâncias e 
outros. (Agência Brasil)
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EUA executam primeiro 
prisioneiro federal em 17 anos
Horas depois de a Su-

prema Corte dos 
Estados Unidos ter 

rejeitado uma contestação ju-
dicial de última hora com uma 
votação de 5 a 4, o Departa-
mento de Justiça determinou 
a execução de um homem de 
47 anos pelo assassinato, em 
1996, de uma família de três 
pessoas. Essa foi a primeira 
execução federal em mais de 
17 anos. Daniel Lewis Lee, que 
já foi supremacista branco 
mas abandonou o movimen-
to, foi executado por injeção 
letal na penitenciária federal 
de Terre Haute, Indiana. Lee 
foi declarado morto às 8h07 
locais (9h07 em Brasília).

“Vocês estão matando um 
homem inocente”, disse Lee, 
de acordo com o jornal The 
Indianapolis Star. O Departa-
mento de Justiça anunciou a 
intenção de retomar a pena de 
morte federal e de empregar 
um novo procedimento para 
executá-la - usando uma única 
droga, o pentobarbital - após 
várias execuções fracassadas 
por injeção letal, renovando o 

Reprodução

debate sobre métodos usados 
na pena de morte. A execução 
de Lee estava prevista para 
segunda-feira, mas a juíza dis-
trital Tanya Chutkan ordenou a 
suspensão da aplicação da sen-
tença para permitir impugna-
ções aos protocolos da injeção 
letal, que também será aplica-
da a outros três condenados à 
morte por crimes federais.

Lee foi condenado no Arkan-
sas em 1999 por assassinar 
William Mueller, um traficante 
de armas, sua mulher, Nancy, 
e sua filha de 8 anos, Sarah Po-
well. Earlene Peterson, cuja filha 
e neta foram mortas por Lee, pe-
diu ao presidente Donald Trump 
que perdoasse o condenado, 
mas o republicano ignorou 
o pedido. O governo Trump 
anunciou em julho de 2019 
que a administração federal 
voltaria a aplicar a pena capital, 
que não ocorria desde 2003.

Nos EUA, a maioria dos 
crimes é processada em nível 
estadual, mas a justiça federal 
pode lidar com crimes específi-
cos (ataques terroristas, crimes 
racistas) ou cometidos em bases 
militares, entre vários estados, 
ou em reservas de indígenas 
americanos. Nos últimos 45 
anos, apenas três pessoas foram 
executadas no nível federal, in-
cluindo Timothy McVeigh em 
2001, responsável pelo atenta-
do a bomba em Oklahoma, que 
deixou 168 mortos em 1995.



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

STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466

HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848

NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

RENAULT DUSTER 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv 
au4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
ado R$79.500,00 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
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

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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 
(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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CBF confirma início do 
Brasileirão para agosto e 
divulga tabela da competição

A CBF confirmou, nesta 
terça-feira, o início da Sé-
rie A do Campeonato Bra-
sileiro, com a divulgação 
da tabela básica da com-
petição. Prevista para ter 
início em maio, mas adia-
da por causa da pandemia 
do coronavírus, a primeira 
rodada da competição 
será disputada nos dias 8, 
9 e 10 de agosto.

Os jogos da primeira 
rodada são: Flamengo x 
Atlético-MG, Botafogo x 
Bahia, Palmeiras x Vasco, 
Santos x Bragantino, Co-
rinthians x Atlético-GO, 
Grêmio x Fluminense, 
Sport x Ceará, Coritiba x 
Internacional, Fortaleza 
x Athletico e Goiás x São 
Paulo. Datas e locais ain-
da não foram revelados.

Em agosto, os times vão 

jogar duas vezes por semana, 
com a segunda rodada previs-
ta para os dias 12 e 13, com os 
seguintes jogos: Fluminense x 
Palmeiras, Vasco x Sport, São 
Paulo x Fortaleza, Bragantino 
x Botafogo, Atlético-MG x Co-
rinthians, Internacional x San-
tos, Bahia x Coritiba, Athleti-
co-PR x Goiás, Ceará x Grêmio 
e Atlético-GO x Flamengo.

O campeonato vai seguir 
até 24 de fevereiro, quando 
será disputada a última ro-
dada, com todos os jogos no 
mesmo dia. Estão programa-
dos os seguintes duelos: Flu-
minense x Fortaleza, Vasco x 
Goiás, São Paulo x Flamengo, 
Bragantino x Grêmio, Atléti-
co-MG x Palmeiras, Interna-
cional x Corinthians, Bahia x 
Santos, Athletico-PR x Sport, 
Ceará x Botafogo e Atlético-
-GO x Coritiba.

Série ‘Anos Incríveis’ 
vai ganhar remake 
com família negra

Anos Incríveis, série que 
cativou uma legião de 
fãs nos anos 1990, en-

cantando com as histórias de 
amizade entre os pequenos 
Kevin Arnold (Fred Savage), 
Paul (Josh Saviano) e Winnie 
Cooper (Danica McKellar) e 
suas famílias, deve ganhar um 
remake protagonizado por 
uma família negra de classe 
média do Alabama (EUA).

A informação veio da pró-
pria ABC e especula-se que 
esse seja um projeto encabe-
çado por Lee Daniels. Fred Sa-
vage, protagonista da versão 

original, apesar de ter recu-
sado participar de uma nova 
versão anteriormente, integra 
esse remake, mas como dire-
tor e produtor-executivo.

Criada por Carol Black e 
Neal Marlens, a série Anos In-
críveis (The Wonder Years) es-
treou nos Estados Unidos, na 
rede ABC, em 1988 e terminou 
em 1993, atingindo o total de 
seis temporadas. Aqui no Bra-
sil, chegou em 1990 e foi exibi-
da pela primeira vez na TV Cul-
tura, passando depois na TV 
Bandeirantes, no Multishow e 
na Rede 21, retornando mais 

tarde à TV Cultura.
No início da série, o prota-

gonista tem 12 anos e come-
ça a narrar o seu dia a dia em 
casa, na escola, com a família 
e com os amigos - nada fica 
de fora. Cada capítulo é nar-
rado pelo próprio menino, 
mas já adulto (na voz do ator 
Daniel Stern). É tudo parte de 
lembranças do garoto, que 
viu passar o tempo e presen-
ciou as mudanças ocorridas 
no mundo e na sociedade.

Algumas curiosidades cer-
caram a série, a mais clássica 
é o caso do ator Josh Saviano, 

que interpretava Paul, o gran-
de amigo de Kevin. Por algum 
tempo, não se sabe como, 
surgiu a informação de que o 
rapaz teria se transformado 
no cantor Marylin Mason. Não 
é verdade. A família de Kevin 
era formada por Dan Lauria 
(Jack, o pai) Alley Mills (Norma, 
a mãe), Olivia d’Abo (a irmã), 
Jason Hervey (Wayne, o irmão 
mais velho). A série contou 
com algumas participações 
especiais, como Juliette Lewis, 
Alicia Silverstone, Soleyl Moon 
Frye (a Punky), David Schwim-
mer (o Ross de Friends).
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