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Com 650 câmeras, Aparecida 
inicia monitoramento
“Este é o primeiro passo que estamos dando para que, em breve, nossa cidade seja uma das mais inteligentes do Brasil”, 
destacou o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, durante a inauguração do Centro de Inteligência Tecnológica (CIT). p2

Hospital de 
Senador Canedo 

é inaugurado 
após obras de 
ampliação p2
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Autódromo 
recebe etapas 
da CopaTruck p8

Vacina de Oxford é a melhor opção
até agora, diz ministro da Saúde
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que 
a melhor opção de vacina, até agora, é a de Oxford. p4
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Com 650 câmeras, Aparecida inicia 
monitoramento de ruas e órgãos públicos
“Este é o primeiro 

passo que estamos 
dando para que, em 

breve, nossa cidade seja uma 
das mais inteligentes do Brasil”, 
destacou o prefeito de Apareci-
da, Gustavo Mendanha, duran-
te a inauguração do Centro de 
Inteligência Tecnológica (CIT) na 
tarde desta quinta-feira (13/8). 
O centro é composto por duas 
centrais de videomonitora-
mento, que irão monitorar 650 
pontos da cidade com câme-
ras com sistema “Olhos de 
Águia” e Data Center próprio 
com capacidade de armaze-
namento de 7.600 terabytes. 
O Projeto de monitoramento 
da cidade é uma das princi-
pais ferramentas do Projeto 
Cidade Inteligente que está 
sendo implantado na cidade.

Com monitoramento rea-
lizado pela Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) e demais forças 
de segurança como Polícia Mi-
litar (PM), Polícia Civil (PC) e 
Corpo de Bombeiros, a admi-
nistração acredita na redução 
do número de crimes regis-
trados no município. “Cremos 
que com todo esse trabalho 
compartilhado iremos reduzir 
em mais de 50% os índices de 
criminalidade em Aparecida”, 
pontuou Gustavo Mendanha 
durante a inauguração do CIT.

O sofisticado sistema de 
videomonitoramento é capaz 
de identificar, através de in-
teligência artificial, placas de 
veículos furtados ou rouba-
dos e também foragidos da 
Justiça, possibilitando ação 
imediata das autoridades. 
“Agora, nossas forças de se-
gurança poderão atender com 

maior eficácia à população. As 
imagens, por exemplo, serão 
importantes nos processos de 
investigação e elucidação de 
crimes de diversas naturezas”, 
projetou o prefeito.

As câmaras de videomoni-
toramento foram instaladas 
em pontos estratégicos da 
cidade e divididas por áreas 
que possuem maior demanda 
de vigilância. Do total das 650 
câmeras, 89 farão a captura 
de imagens em tempo real 
em todas as unidades da rede 
municipal de Educação, entre 
Centros Municipais de Edu-
cação Infantil e escolas muni-
cipais. Os locais de instalação 
dos equipamentos de monito-
ramento foram definidos em 
outubro do ano passado pelo 
Grupo de Gestão Integrada do 
Município (GGIM).

“Com a instalação das 
câmeras criamos um cintu-
rão de segurança em nossa 
cidade. Assim, conseguimos 
acompanhar, em tempo real, 
a movimentação em todas as 
entradas e saídas do municí-
pio, otimizando o trabalho, 
por exemplo, da GCM e Po-
lícia Militar para atendimen-
tos à população. Não temos 
dúvidas que a tecnologia será 
importante aliada para al-
cançarmos bons resultados”, 
disse o secretário de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação de 
Aparecida, Cleomar Rocha.  

 
Reconhecimento 
Para Guilherme Correia, 

que representou o ministro de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Marcos Pontes, na solenidade 
de inauguração do CIT, que 

foi transmitida pelo aplicativo 
Zoom e redes sociais da pre-
feitura, Aparecida trabalha 
conforme as expectativas do 
Governo Federal na utilização 
de ferramentas tecnológicas. 
“Estamos felizes ao saber que 
Aparecida está trabalhando 
para se tornar uma cidade in-
teligente. Essa iniciativa está 
bastante alinhada com as prio-
ridades do Governo Federal. 
Nos colocamos à disposição 
para futuros projetos e parce-
rias”, ressaltou o representante 
do governo do presidente da 
República, Jair Bolsonaro.

Representando a Polícia 
Militar na inauguração, o 
chefe de comunicação da cor-
poração em Aparecida, Ma-
jor Wanderley Alves Moura, 
reiterou que a tecnologia vai 
auxiliar o trabalho preventivo 
e ostensivo na cidade. “Vai 
auxiliar e muito porque esta-
mos falando em eficácia. No 
momento, por exemplo, em 
que acontecer um homicídio 
e tivermos acesso às imagens 
teremos elementos importan-
tes para iniciarmos nosso tra-
balho com mais precisão.

 
Monitoramento 
Com o início das ativida-

des, o CIT já recebe e monito-
ra as imagens captadas por 37 
câmeras. Até o final do mês, 
outras 150 deverão entrar em 
funcionamento. “Por conta do 
isolamento social e também 
da falta de energização em 
alguns pontos onde os postes 
das câmeras foram instala-
dos, não foi possível iniciar a 
captura de imagens pronta-
mente. Estamos aguardando 

a Enel para então conseguir-
mos concluir a instalação dos 
equipamentos, mas avança-
mos diariamente e, em breve, 
teremos cerca de 650 pontos 
monitorados em diversas re-
giões da cidade”, explica o se-
cretário Cleomar Rocha.

Entre as principais vias que 
receberam as câmeras estão a 
Praça da Cidade Administrati-
va na Avenida Gervásio Pinhei-
ro, Praça Matriz, no Centro; 
rotatória da Avenida V-8 com 
Avenida 21 de Abril, no Jardim 
Tiradentes; Viaduto João An-
tônio Borges, na Vila Brasília; 
Avenida Jataí, no Sítio Santa 
Luzia; Tropical, no Jardim Tropi-
cal; Rio Verde, na divisa com a 
capital; Avenida Igualdade, no 
setor Garavelo; Rodovia Anel 
Viário (BR-060) e Avenida São 
João, no Jardim Nova Era. 

Também serão monitora-
das as Avenidas Independên-
cia, entre o Residencial Village 
Garavelo e setor Colina Azul; 
Junqueirópolis, no setor Serra 
Dourada; Rita Campos, Pro-
gresso e Alameda Girassóis, no 
Jardim Monte Cristo; Coloniza-
dores, na Vila Brasilia; Escultor 
Veiga Vale, no Parque Veiga 
Jardim; Marechal Rondon e 
Maracanã, no Jardim Buriti Se-
reno; e demais ruas e avenidas 
de Aparecida, que são conside-
rados pontos estratégicos com 
movimentação intensa de veí-
culos e circulação de pessoas.

Além monitorar em tempo 
real as ruas da cidade, a Prefei-
tura de Aparecida também irá 
disponibilizar acesso à internet 
via banda larga em espaços pú-
blicos. Para isso, serão instala-
dos pontos de Hotspots Livres 

para que servidores e frequen-
tadores das praças, parques e 
órgãos públicos possam nave-
gar com segurança e qualida-
de. “Em alguns casos, a pessoa 
vai à uma unidade de saúde e 
quando sai não tem crédito no 
celular, por exemplo, para pe-
dir um táxi ou carro de aplicati-
vo de transporte’’, exemplifica 
o secretário de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Cleomar Ro-
cha, que informa ainda que a 
Praça da Cidade Administrativa 
já conta com wi-fi disponível.

 
Infraestrutura 
Para que tudo funcione 

perfeitamente, a Prefeitura 
de Aparecida instalou mais 
de 500 km de fibra óptica 
em toda cidade. Ao final do 
projeto, serão 700 km. Com 
isso, mais de 200 unidades 
administrativas entre escolas, 
postos de saúde e secretarias 
estarão conectadas, elevando 
a qualidade do atendimento 
prestado aos mais de 548 mil 
habitantes da cidade.

Durante a inauguração 
do CIT, o prefeito Gustavo 
Mendanha ressaltou que o 
trabalho de monitoramento 
é uma das peças fundamen-
tais de todo projeto ‘Cidade 
Inteligente’ orçado em R$ 55 
milhões, que vai beneficiar 
outras áreas da administração 
e a população. “Tudo isso re-
sultará em uma cidade mais 
perto do futuro, integrando 
tecnologia e inteligência seja 
na saúde, com prontuários 
eletrônicos, seja na educação, 
com ensino de robótica e inter-
net banda larga, ou com des-
burocratização de processos.

Governo de 
Goiás e OCB/
GO anunciam 
projeto de 
usina solar

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) e o Siste-
ma OCB/GO anunciaram, 
nesta quinta-feira (13/8), 
a construção de uma 
usina de energia fotovol-
taica, em parceria com 
cooperativas, em Santa 
Rita do Araguaia. A obra 
será realizada em uma 
área de 100 mil metros 
quadrados, doada pela 
prefeitura do município, 
que também vai conce-
der incentivo fiscal.

A usina terá capacida-
de de produção de 5 MW 
de potência, o suficiente 
para atender uma cida-
de com mais de 30 mil 
pessoas. O início da pro-
dução é estimado para 
apenas seis meses após 
o início da obra, sendo 
que a capacidade máxi-
ma será alcançada em até 
quatro anos. O investi-
mento total previsto é de 
R$ 20 milhões e deve ser 
feito com a participação 
das cooperativas.

O anúncio foi reali-
zado durante o evento 
remoto do governo es-
tadual de assinatura de 
protocolos de intenção 
de investimentos priva-
dos para Goiás. A ins-
talação da usina terá o 
potencial de transformar 
a cidade de Santa Rita 
do Araguaia em polo ge-
rador de energia limpa 
e renovável, o que des-
pertará a atenção de in-
vestidores trará emprego 
e renda para a região. 
Além disso, o valor agre-
gado gerado na economia 
do município influenciará 
diretamente na elevação 
do índice de sua partici-
pação do ICMS. 

O governador Ronal-
do Caiado parabenizou 
os empresários pelos in-
vestimentos anunciados 
hoje, especialmente os 
que serão realizados nas 
regiões mais carentes 
do Estado, como Santa 
Rita do Araguaia. “En-
frentamos muitas difi-
culdades, mas temos 
avançado muito em 
Goiás para melhorar a 
distribuição de riqueza e 
dos empregos em todo o 
Estado”, enfatizou.

Dois irmãos são presos 
suspeitos de matar 
uma mulher em Goiânia

Hospital Municipal de Senador Canedo 
é inaugurado após obras de ampliação

Dois irmãos foram presos 
nesta quinta-feira (13/8), no 
Conjunto Vera Cruz II, sus-
peitos de matar uma mulher 
em Goiânia. O crime aconte-
ceu no dia 26 de fevereiro, 
quando a vítima estava sain-
do de uma academia. 

O caso é investigado pela 
Delegacia Estadual de In-
vestigações de Homicídios 

(DIH). Desavenças entre a 
mulher e os suspeitos seria 
a motivação do crime. Se-
gundo a Polícia Civil, todos 
teriam envolvimento no trá-
fico de drogas da região. 

Além de cumprir o mandado 
de prisão temporária em des-
favor dos dois irmãos, a polícia 
também apreendeu um adoles-
cente durante a operação.

O Hospital Municipal 
de Senador Canedo será 
inaugurado, nesta quinta-
-feira (13/8), após obras 
de ampliação e reconstru-
ção. A unidade, onde fun-
cionava o antigo Pronto 
Socorro do Parque Alvo-
rada, na Região do Jardim 
das Oliveiras, atenderá 
inicialmente pacientes 
com covid-19 ou que se-
jam casos suspeitos.

O local possui mais de 

60 compartimentos, estrutu-
ra inicial dispõe de 25 leitos, 
sendo 15 de enfermaria e 10 
de UTI, com monitor e estru-
tura necessária para atender 
aos pacientes.

Dividida em etapas de 
reconstrução e ampliação, 
a obra foi financiada por 
duas frentes: recurso mu-
nicipal para a reconstrução 
e de convênio, entre a Pre-
feitura de Senador Canedo 
e o Ministério da Saúde, 

para a ampliação. 
O antigo Pronto Socorro 

do Parque Alvorada foi inau-
gurado em agosto de 1998.

Inicialmente o Hospital 
Municipal de Senador Cane-
do é destinado a pacientes 
com suspeitas e confirmação 
de Covid-19. Posteriormente, 
a Unidade de Saúde prestará 
atendimento de urgência e 
emergência e também nas 
áreas de pediatria, ortopedia, 
clínica geral e cardiologia.
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Micro e pequenas empresas poderão 
negociar dívidas com governo
Após regulamentação da 

Lei do Contribuinte Le-
gal, micro e pequenas 

empresas inscritas no Simples 
Nacional poderão negociar 
suas dívidas com o governo. 
A partir disso, a Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN) tornou pública a Porta-
ria nº 18.731, que estabelece 
os requisitos e as condições 
necessárias à realização da 
transação excepcional de débi-
tos por essas empresas.

“Vale lembrar que a transa-
ção é específica para débitos 
do regime especial unificado 
de arrecadação de tributos e 
contribuições devidos pelas 
microempresas e empresas 
de pequeno porte (Simples 
Nacional), identificados pela 
Fazenda Nacional como irre-
cuperáveis ou de difícil recu-
peração”, ressalta o advogado 
tributarista Breno Massa.

O edital permite aos contri-

buintes devedores do regime 
especial do Simples Nacional 
efetuar uma entrada no im-
porte de 4% do valor total 
(descartado descontos) das 
inscrições eleitas, autorizado o 
alongamento em até 12 meses. 
A quitação do saldo restante 
poderá ser dividida em até 133 

meses, sendo que o valor mí-
nimo da prestação não poderá 
ser inferior a R$ 100 (parcela 
determinada pelo maior valor 
entre 1% da receita bruta do 
mês imediatamente anterior, 
apurada na forma do art. 12 do 
Decreto-Lei nº 1.598/77, e o va-
lor correspondente à divisão do 

valor consolidado pela quanti-
dade de prestações solicitadas).

Além disso, há a possibilida-
de de descontos de até 100% 
(desde que o desconto concedi-
do não seja superior a 70% do 
valor total da dívida) sobre os 
valores de multas, juros e en-
cargos legais, o que reflete uma 

maior sensibilidade do órgão fa-
zendário dadas as peculiarida-
des do cenário econômico atual 
para o pequeno empresário. 

O advogado aponta ainda 
que os optantes pela modali-
dade de transação extraordi-
nária de que tratam as Porta-
rias PGFN nº 7.820, de 18 de 

março de 2020, e nº 9.924, de 
14 de abril de 2020, ou pela 
modalidade de transação por 
adesão de que trata o Edital 
PGFN nº 1, de 2019, inclusive 
que estiverem em atraso, po-
derão, até 29 de dezembro de 
2020, efetuar a desistência da 
modalidade vigente e efetuar 
o requerimento para adesão 
à modalidade de transação ex-
cepcional de que trata a Porta-
ria 18.731, desde que observa-
das as condições exigidas.

“É salutar que aqueles con-
tribuintes inseridos no regime 
tributário do simples nacional 
e que queiram nele permane-
cer, renegociem suas dívidas 
para evitar a exclusão de ofí-
cio do regime por motivo de 
inadimplência. Lembro, ainda, 
que aquele contribuinte que 
renegociar e não cumprir ficará 
obstado de aderir a uma nova 
renegociação por no mínimo 
dois anos”, finaliza Massa.

Reprodução

Todos os funcionários da Cinemateca Brasileira serão demitidos
A Associação de Comu-

nicação Educativa Roquette 
Pinto (Acerp) comunicou 
a todos os funcionários da 
Cinemateca Brasileira o en-
cerramento dos contratos de 
trabalho. Os funcionários fo-
ram comunicados da decisão 
na quarta-feira (12/8). “No 
último dia (7), em que a Se-
cretaria Especial de Cultura 
chegou para assumir a Cine-
mateca, junto com um con-
tingente da Polícia Federal, 
insistimos com o secretário 
adjunto do Audiovisual para 

que os funcionários fossem 
mantidos ou recontratados, 
mas, infelizmente, não obti-
vemos nenhum compromis-
so formal a esse respeito”, 
explica uma nota da Acerp.

Na ocasião, o secretário 
adjunto, representante da Se-
cretaria Especial da Cultura, 
não soube informar se o go-
verno tomaria alguma atitude 
em relação aos funcionários.

O Estadão entrou em 
contato com o Ministério 
do Turismo, mas ainda não 
houve resposta. “Também 

tivemos um pedido de limi-
nar negado pela Justiça e a 
ação que cobra o pagamen-
to por parte do governo de 
cerca de R$ 14 milhões ain-
da está tramitando. A Acerp 
está envidando esforços 
para receber esse montan-
te e, assim, honrar todos os 
compromissos trabalhistas 
que surgirem com as demis-
sões”, diz ainda a nota.

O corpo de funcionários 
da Cinemateca Brasileira 
têm especialistas que tra-
balham na casa há anos, e 

em alguns casos, décadas. 
A especialização é requeri-
da como forma não só de 
operar os acervos delicados 
diariamente, mas também 
em serviços constantes de 
catalogação e difusão dos 
conteúdos, entre outros.

Na última sexta-feira (7), 
um representante do gover-
no federal, acompanhado de 
agentes da Polícia Federal, 
chegou à Cinemateca Brasi-
leira para “pegar as chaves” 
da instituição, que agora 
está sob responsabilidade 

da União. Segundo as pro-
messas do Ministério do Tu-
rismo, um novo edital para 
chamamento de entidades 
gestoras (organizações so-
ciais) deve ser divulgado nas 
próximas semanas. O Diário 
Oficial da União da sexta, 7, 
publicou extratos de dispen-
sa de licitação com verbas do 
Ministério do Turismo desti-
nadas à Cinemateca.

Um deles cerca de R$ 1 
milhão para a Eletropaulo, 
por meio da concessionária 
Enel Distribuidora São Paulo, 

para fornecimento de ener-
gia elétrica. A transferência 
de responsabilidade ocor-
reu depois que o Ministério 
Público Federal entrou com 
uma ação civil pública contra 
a União, solicitando a reno-
vação do contrato de gestão 
da Acerp até o fim de 2020, 
para resolver as questões 
emergenciais - uma delas, 
pagar os salários do time 
altamente especializado. A 
Justiça Federal negou o pe-
dido em caráter liminar, e o 
MPF recorreu da decisão.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 14 de Agosto de 2020mundo

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

O ministro interino 
da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse nes-

ta quinta-feira (13/8) que 
a melhor opção de vacina, 
até agora, é a de Oxford. 
“Eu posso apensar aos se-
nhores que a AstraZeneca, 
com Oxford, é ainda a nos-
sa melhor opção, nós esta-
mos nela”, afirmou durante 
audiência pública na Co-
missão Mista do Congresso 
que fiscaliza as ações do 
governo no combate à pan-
demia de covid-19.

O Brasil assinou um acor-
do de US$ 100 milhões com 
a AstraZeneca-Oxford, que 
também prevê transferência 
de tecnologia para a produção 
da vacina no Brasil. Outras ins-
tituições brasileiras também 
estão colaborando com gran-
des empresas farmacêuticas 
internacionais para pesqui-
sa e desenvolvimento de 
uma vacina para covid-19. 
“Vamos fazer a contratação, 
eu acredito, até sexta-feira, 
com o empenho de recursos 
para a empresa AstraZeneca, 

junto à Fiocruz. Essa é a mais 
promissora, mas não deixa-
mos de estar atentos a todas 
as outras”, disse Pazuello.

Vacina russa
Sobre a vacina russa, o mi-

nistro afirmou que sua eficá-
cia ainda não está clara. “Está 

muito incipiente, as posições 
estão ainda muito rasas, nós 
não temos profundidade nas 
respostas, nós não temos o 

acompanhamento dos nú-
meros”. A conclusão, acres-
centou, foi tirada depois de 
uma reunião realizada ontem 

com a participação do go-
vernador do Paraná, Ratinho 
Júnior, representantes da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), repre-
sentantes da empresa russa 
e da embaixada daquele país.

Para Pazuello, a vaci-
na russa poderá ser viável 
mas, até lá, vai depender 
de muita negociação, muito 
trabalho para seja avalizada 
pela Anvisa e, a partir daí, a 
compra discutida. “Ontem 
recebi uma empresa, a Co-
vax, americana, com uma 
sede de fabricação na Tai-
lândia, que também trouxe a 
possibilidade de fabricação, 
mas também com prazos 
um pouco mais dilatados”, 
adiantou. Nesse último caso, 
a previsão de produção seria 
março ou abril de 2021. “Es-
tamos em negociação tam-
bém para ver se isso cresce, 
se acelera e se podemos par-
ticipar. Todas as iniciativas 
são válidas. Acho que isso vai 
trazer um somatório e um 
resultado campeão no final”, 
ressaltou. (Agência Brasil)

Carolina Antunes

Vacina de Oxford é a melhor opção 
até agora, diz ministro da Saúde



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 
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pp:8438-7649
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pp:8438-7649
-------------------------------
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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 
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 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
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 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895

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

-------------------------------
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
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Autódromo de Goiânia 
recebe etapas da Copa 
Truck neste fim de semana

O Autódromo de Goiâ-
nia recebe, neste sábado 
e domingo (15 e 16/8), 
a terceira e quarta eta-
pas da temporada 2020 
da Copa Truck. Devido à 
pandemia, o evento es-
portivo será sem a pre-
sença de público e com 
quatro corridas represen-
tando duas etapas. 

A organização do 
evento criou um protoco-
lo de conduta para garan-
tir a segurança dos envol-
vidos. “O protocolo que 

criamos para a primeira eta-
pa foi aprovado pelo gover-
nador Ronaldo Caiado, que 
é médico, e achou seguro”, 
comentou Vanda Camacho, 
diretora geral da Mais Brasil, 
organizadora do evento.

As corridas serão trans-
mitidas ao vivo pelo Spor-
TV 2: no sábado às 16h15 
e no domingo às 14h, com 
as outras atividades sendo 
exibidas nos canais oficiais 
da Copa Truck no Face-
book, Instagram e YouTube 
(ambos @copatruck).

‘Os Melhores do 
Mundo’ se apresentam 
neste sábado em Goiânia

O espetáculo Herma-
noteu na Terra de 
Godah, da compa-

nhia de humor Melhores do 
Mundo, terá apresentação 
única no próximo sábado 
(15/8), às 20h, no Drive Gyn, 
no estádio Serra Dourada. 
Os ingressos custam a partir 
de R$ 100 por veículo.

A produção local é da Cul-
tura do Riso em parceria com 
Drive Gyn. “Aconselho che-
gar com 30 minutos de an-
tecedência, para ter tempo 
hábil de entrar com o carro 
e se acomodar. Recomendo 
também duas pessoas por 
veículo, pois quem estiver 

no banco traseiro pode não 
ter boa visualização”, reforça 
o produtor Danilo Nunes.

Hermanoteu na Terra de 
Godah mostra seis atores se 
revezando em dezenas de 
personagens, improvisando 
sobre fatos da atualidade, 
além de aproximar o passa-
do do presente. O espetácu-
lo conta com a participação 
especial do humorista Chico 
Anysio, interpretando Deus 
(com textos em off).

No palco, encontramos 
entre as perdidas páginas 
do Antigo Testamento, Her-
manoteu. Típico hebreu do 
ano zero – camarada, bom 

pastor e obediente –, que 
recebe uma missão divina: 
guiar Seu povo à Terra de 
Godah. Num cenário que re-
presenta um imenso deser-
to, nosso protagonista cum-
pre uma jornada de humor, 
encontrando personagens 
históricos e caricatos, sem 
qualquer compromisso com 
cronologia ou religiosidade, 
apenas com o riso.

 
Serviço:
Os Melhores do Mundo 

- Hermanoteu na Terra de 
Godah’; Local: Drive Gyn - 
Unidade Estacionamento 
do estádio Serra Dourada; 

Data: 15/8/20; Horário:  20h 
(para seu conforto, chegar 
30 minutos antes).

Valores 1º lote: SETOR 
A: R$ 150,00 (cadastro grá-
tis)  / R$ 140,00 (assinante 
premium do Clube Curta 
Mais) ; SETOR B: R$ 110,00 
(cadastro grátis)  /  R$ 
100,00 (assinante premium 
do Clube Curta Mais).

Observação: Recomenda-
mos 2 pessoas por veículo (os 
bancos de trás não garantem 
boa visualização; Duração: 
1h30 hora; Classificação 
etária: 14 anos; Informa-
ções: (62)99952-0608 / (62) 
99608-9001 (WhatsApp)
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