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Brasil mostra desaceleração 
no contágio do coronavírus
Pela primeira vez desde abril, o ritmo de transmissão está em desaceleração. De acordo com dados do centro de controle de epide-
mias do Imperial College, a taxa de contágio (Rt) foi de 0,98, número que indica quantas pessoas são infectadas por cada paciente. p2
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Senador Canedo recebe equipamentos 
médicos para combate à covid-19
A Prefeitura de Senador Canedo recebeu equipamentos médicos 
para aprimorar a estrutura de enfrentamento ao novo coronavírus. p2

Diário Do EstaDo

The BaTman 
retomara 
as filmagens p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 20 de Agosto de 2020cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

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

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Pela 1ª vez desde abril, Brasil mostra 
desaceleração no contágio de coronavírus

Pela primeira vez desde 
abril, o ritmo de trans-
missão da covid-19 

está em desaceleração no 
Brasil. De acordo com dados 
do centro de controle de epi-
demias do Imperial College, a 
taxa de contágio (Rt) no País 
foi de 0,98, número que in-
dica quantas pessoas são in-
fectadas, em média, por cada 
paciente do novo coronavírus

Os dados foram verifica-
dos na semana que começou 

no domingo, 16. Isso significa 
que 100 pessoas contamina-
das contagiam outras 98 que, 
por sua vez, passam a doença 
para outras 96. Essas conta-
minam 94 e assim sucessi-
vamente, o que comprova a 
desaceleração do contágio. 
Em julho, o País apresentou 
taxas de 1,01, situação defi-
nida como “fora de controle”

O Brasil deixou a zona ver-
melha pela primeira vez depois 
de 16 semanas consecutivas de 

taxa de transmissão acima de 
1. A nova configuração não sig-
nifica controle estabilizado da 
transmissão. Nos últimos sete 
dias, a média móvel de novos 
óbitos foi de 989 a cada 24 ho-
ras pelo novo coronavírus

O País registrou na terça-
-feira, 18, 1.365 mortes e 
48.637 novas infecções de 
coronavírus, segundo dados 
do levantamento realizado 
pelo Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha de S.Paulo e UOL 

com as secretarias estaduais 
de Saúde. No total, 110.019 
vidas já foram perdidas por 
causa da covid-19.

Os casos podem voltar a 
subir se as medidas de preven-
ção não sejam tomadas. Países 
como Espanha, Rússia e França 
haviam conseguido reduzir os 
índices, mas registraram nova 
fase de aceleração. Na Améri-
ca do Sul, o mesmo aconteceu 
com Bolívia e Equador.

Na região, o Chile é o único 

outro país da América Latina 
com taxa de contágio abaixo 
de 1 (0,85). Esta também é a 
primeira vez nos últimos qua-
tro meses em que o Brasil dei-
xou a liderança no número de 
mortes semanais. Agora, o pri-
meiro lugar está com a Índia, 
com 7,2 mil mortes por sema-
na. No País, a expectativa é de 
6,9 mil óbitos. Os EUA adotam 
uma metodologia diferente 
de cálculo por semana e não 
fazem parte do levantamento.
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Testagem 
pelo Dados 
do Bem 
começa em 
Anápolis

A partir desta quarta-
-feira (19/8), os moradores 
de Anápolis selecionados 
pelo aplicativo Dados do 
Bem podem realizar, gratui-
tamente, o exame RT-PCR, 
considerado padrão-ouro 
para o diagnóstico da co-
vid-19. A expectativa do 
município é testar aproxi-
madamente quatro mil pes-
soas por meio da triagem 
da ferramenta. A iniciativa é 
uma parceria entre o gover-
no de Goiás, prefeitura de 
Anápolis e Unievangélica.

A estrutura montada no 
estacionamento da UniE-
vangélica para realizar os 
testes funcionará de segun-
da-feira a quinta-feira, das 
8h às 12h e das 13h às 18h, 
até o dia 14 de setembro. A 
coleta será feita por alunos 
do curso de Enfermagem 
da instituição, devidamente 
resguardados por equipa-
mentos de proteção indi-
vidual (EPIs), e orientados 
pelos profissionais da Secre-
taria Municipal de Saúde.

Goiás conta com mais de 
60 mil downloads do Dados 
do Bem, sendo aproximada-
mente 4 mil cadastros feitos 
por moradores de Anápolis. 
O município tem capacida-
de para mais de 200 testes 
diários. Dos 283 convidados 
pela ferramenta para fazer 
o exame neste primeiro dia, 
130 confirmaram, 32 rejeita-
ram e 131 ainda não respon-
deram ao chamado. É preci-
so que o usuário aceite para 
confirmar agendamento.

Titular da Secretaria-Ge-
ral da Governadoria (SGG), 
Adriano da Rocha Lima des-
tacou que o Dados do Bem 
é uma ferramenta para 
controle epidemiológico. 
Isso significa que nem to-
dos os que respondem ao 
questionário são testados, 
mas a adesão da população 
é fundamental para o su-
cesso do monitoramento. 
“Mesmo aqueles que não 
moram nos municípios de-
finidos para a ampliação da 
testagem devem se cadas-
trar a fazer a autoavialia-
ção. Quanto mais pessoas 
baixarem, mais informa-
ções teremos para o com-
bate à pandemia”, afirmou.

Mantida a suspensão das 
aulas presenciais em Goiás

Senador Canedo recebe equipamentos 
médicos para combate à covid-19

A Secretaria de Estado da 
Saúde de Goiás (SES-GO) infor-
mou nesta quarta-feira (19/8) 
que o Centro de Operações de 
Emergências (COE) em Saúde 
Pública de Goiás para Enfren-
tamento ao Coronavírus deli-
berou por manter suspensas 
as aulas presenciais no Esta-
do. “Ficou decidido ainda que 
a orientação sobre a possível 
data de volta às aulas será re-
avaliada semanalmente du-
rante as reuniões do COE”, diz 
nota divulgada pela pasta.

“A decisão se fundamentou 
no atual cenário epidemiológi-
co da covid-19 no Estado, que 
ainda torna inseguro o retorno 
dos estudantes, professores e 
demais trabalhadores, neste 
momento”, informou a SES-GO. 

Segundo a pasta, o retorno 
com segurança, de forma gra-
dual e planejada, está condicio-
nado na análise da queda sus-
tentada de 15% no registro de 
óbitos e na manutenção de uma 
taxa de ocupação hospitalar em 
UTI inferior ou igual a 75%.

A Prefeitura de Se-
nador Canedo rece-
beu, nesta quarta-feira 
(19/8), equipamentos 
médicos para aprimorar 
a estrutura de enfrenta-
mento ao novo coronaví-
rus no município. As do-
ações foram feitas pelo 
frigorífico JBS. Dentre os 
itens entregues, estão 
sete bombas de infusão 
e quatro eletrocardiógra-
fos com carrinho.

A ação do frigorífico é par-
te do programa “Fazer o Bem 
Faz Bem – Alimentando o 
Mundo com Solidariedade”, 
que conta com participação 
do Fundo Municipal de Saúde 
de Senador Canedo. 

Desde junho, já foram 
entregues uma ambulância, 
sete monitores de sinais vi-
tais, seis macas hospitalares 
de transporte, cinco aspira-
dores hospitalares, cinco ca-
mas de UTI, duas camas clí-

nicas, um aparelho de raio-x, 
um desfibrilador, além de 
mil litros de álcool em gel. 

Além disso, mais de 3 mil 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs), como aven-
tais, luvas cirúrgicas e de pro-
cedimentos, macacões im-
permeáveis, máscaras N95, 
propés, toucas e viseiras fa-
ciais também foram doados. 
Outros 500 máscaras de teci-
do foram repassadas à comu-
nidade local pelo programa.
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Bolsonaro fala em estender auxílio 
emergencial até o final do ano
O presidente Jair Bol-

sonaro afirmou nes-
ta quarta-feira (19) 

que o auxílio emergencial 
deve ser prorrogado por 
mais alguns meses, podendo 
ser estendido até o final do 
ano. A declaração foi dada 
durante cerimônia, no Pa-
lácio do Planalto, em que o 
presidente sancionou duas 
medidas provisórias (MP) 
aprovadas pelo Congresso 
Nacional, a que institui o 
Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos (MP 
944/20), e a que cria o Pro-
grama Emergencial de Aces-
so a Crédito (MP 975/20). Se-
gundo o presidente, o valor 
do benefício aos informais 
pesa nos cofres públicos e, 
por isso, deverá ser reduzido 
nos próximos pagamentos. 

“Hoje eu tomei café com 
o Rodrigo Maia [presidente 
da Câmara dos Deputados] 
no [Palácio] Alvorada, tam-
bém tratamos desse assunto 
do auxílio emergencial. Os 
R$ 600 pesam muito para a 
União. Isso não é dinheiro do 
povo, porque não tá guarda-
do, isso é endividamento. E 
se o país se endivida demais, 
você acaba perdendo sua 
credibilidade para o futuro. 
Então, os R$ 600 é muito. 
Alguém da Economia falou 
em R$ 200, eu acho que é 
pouco. Mas dá para chegar 

num meio-termo e nós bus-
carmos que ele venha a ser 
prorrogado por mais alguns 
meses, talvez até o final do 
ano, de modo que nós con-
sigamos sair dessa situação 
fazendo com que os em-
pregos formais e informais 
voltem à normalidade e 
nós possamos então con-
tinuar naquele ritmo as-
cendente que terminamos 
[2019] e começamos o iní-
cio desse ano”, afirmou. 

Instituído em abril, para 
conter os efeitos da pande-
mia sobre a população mais 
pobre e os trabalhadores in-

formais, o programa conce-
de uma parcela de R$ 600 a 
R$ 1.200 (no caso das mães 
chefes de família), por mês, a 
cada beneficiário. Inicialmen-
te projetado para durar três 
meses, o auxílio já teve um 
total de cinco parcelas apro-
vadas. Ao todo, são 66,4 mi-
lhões de pessoas atendidas. 
O valor desembolsado pelo 
governo até agora foi de R$ 
161 bilhões, segundo balanço 
da Caixa Econômica Federal.

 
Medidas de crédito
As duas MPs sancionadas 

fazem parte das inciativas 

tomadas pelo Ministério da 
Economia para conter os 
efeitos econômicos da crise 
causada pela pandemia de 
covid-19. No caso da MP 975, 
o programa é voltado às pe-
quenas e médias empresas, 
com o objetivo de facilitar 
o acesso a crédito e ajudá-
-las a se manterem abertas. 
Editada pelo governo federal 
em junho, a medida destina 
crédito a empresas que te-
nham tido, em 2019, recei-
ta bruta superior a R$ 360 
mil e inferior ou igual a R$ 
300 milhões. A previsão do 
Tesouro Nacional é disponi-

bilizar R$ 10 bilhões, repas-
sados ao Banco Nacional 
do Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
instituição responsável por 
coordenar o programa.

Já a MP 944, que cria Pro-
grama Emergencial de Su-
porte a Empregos, concede 
uma linha de crédito espe-
cial para pequenas e médias 
empresas pagarem salários 
durante a pandemia. Pode-
rão participar do programa 
empresas com receita bruta 
anual de até R$ 50 milhões. 
O texto ainda prevê possibili-
dade de utilização do crédito 

para financiar a quitação de 
verbas trabalhistas de em-
pregados demitidos.

Durante a cerimônia, 
o ministro Paulo Guedes 
(Economia) disse que os 
indicadores apontam me-
lhora e ressaltou que o go-
verno está finalizando as 
medidas de crédito adota-
das para conter a crise.    

“A economia está voltan-
do, estamos furando com 
resiliência e serenidade as 
duas ondas, e estamos aqui 
praticamente fazendo o 
ciclo final das últimas me-
didas de crédito. Estamos 
aqui inaugurando hoje dois 
programas a mais dessa sé-
rie”, comentou. 

“O Brasil é o país emer-
gente que mais expandiu o 
crédito, foi o país que mais 
auxiliou os desassistidos e 
protegeu os vulneráveis. 
Gastamos 10% do PIB [Pro-
duto Interno Bruto] para 
proteger os vulneráveis. Ex-
pandimos o potencial de cré-
dito: R$ 1 trilhão. E tudo isso 
agora está empurrando a 
economia nesse final de ano, 
e nós esperamos ir aprofun-
dando as reformas, de forma 
que o Brasil, já olhando para 
o ano seguinte, está de volta 
no trilho do desenvolvimen-
to sustentável, que é onde 
estávamos antes”, acrescen-
tou Guedes. (Agência Brasil)

Carolina Antunes

OVG promove atendimento psicológico online para idosos
O governo de Goiás, por 

meio da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
está oferecendo atendimen-
to psicológico aos frequen-
tadores do Centro de Idosos 
Vila Vida e dos espaços Bem 
Viver I e II, que, atualmente, 
em razão da pandemia da 
covid-19, permanecem em 
casa. O Serviço de Psicologia 
da OVG realiza atendimen-
tos on-line para promover o 
cuidado da saúde emocional 
por meio do acolhimento, 
oferta de suporte psicológi-
co e o favorecimento de es-
tratégias de enfrentamento. 
Desde o início da pandemia, 
cerca de 150 idosos são be-
neficiados com a atividade. 

A psicóloga Waléria Pai-
xão explicou que os idosos 
são muito ativos e costuma-
vam sair todos os dias para 
ir ao supermercado, banco, 
farmácia, fazer exercícios 
físicos, encontrar amigos. 
“Eles vinham para as nossas 
unidades e faziam muitas 
atividades. Isso era sinônimo 

de liberdade, utilidade e vida 
com sentido”, disse Waléria. 
Segundo ela, os idosos têm 
total consciência de que fi-
car em casa é importante, 
só que foi de uma hora para 
outra e muitos deles estão 
sofrendo, deprimidos, com 
medo de doenças e agonia-
dos por não poder sair. 

Por meio de ligações telefô-
nicas e chamadas de vídeo, al-
guns em grupo, os idosos com-
partilham seus sentimentos, 
contam como estão lidando 
com a solidão, com a angústia 
de ficar em casa. “Nesses mo-
mentos, tentamos fazer com 
que enxerguem que é preciso 
transformar a solidão em coisa 
boa”, disse Waléria. 

Foram criados vários gru-
pos de conversa no WhatsA-
pp. “Eles são estimulados a 
dançar, a pegar o telefone e a 
ligar para um amigo, a assis-
tir aos vídeos postados pelas 
equipes da OVG, no YouTube, 
com dicas que vão desde cui-
dados com o corpo a recei-
tas”, comentou Waléria.  

A dona de casa Divina 
Ferreira da Silva, 67 anos, 
disse que a solidão aumen-
tou de forma “drástica” com 
a pandemia. Ela mora com 
o marido, João Diogo Sobri-
nho, que tem 83 anos e vive 
momentos de total esque-
cimento de tudo devido ao 
Alzheimer. “A nossa diversão 
era participar das atividades 
oferecidas pelo Espaço Bem 
Viver II, o que trazia uma 

melhor qualidade de vida 
para o meu marido”, fala.  

Agora, em casa, ela contou 
que, se não fosse o atendi-
mento psicológico on-line da 
organização, não teria ânimo 
e força para enfrentar o dia 
a dia. “Meus filhos moram 
longe. Minha companhia é a 
equipe da OVG. É esse serviço 
que me tem feito ter força e 
coragem para viver tanto por 
mim, quanto pelo meu ma-

rido. Recebo orientações de 
até mesmo como lidar com 
os momentos em que ele não 
sabe quem eu sou. Agradeço, 
de coração, esse acompanha-
mento”, disse Divina. 

Segundo a diretora-geral 
da OVG, Adryanna Melo 
Caiado, as videochamadas 
permitem uma interação, 
uma visita que demonstra 
amor e zelo. “Como o vírus, 
a dor da alma também gera 

problemas de saúde. É a 
dor da solidão, do descaso, 
do abandono. A nossa pre-
ocupação é não deixar que 
essa dor atinja os nossos 
idosos”, disse.

A presidente de honra da 
OVG e coordenadora do Ga-
binete de Políticas Sociais, 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, disse ter recebido do 
governador Ronaldo Caiado 
um pedido especial para que 
a organização levasse ampa-
ro aos idosos, principalmen-
te nestes tempos de pande-
mia do novo coronavírus.  

“Nosso olhar está voltado 
para esses idosos que estão 
no grupo de risco e podem 
desenvolver diversos senti-
mentos e reações frente à 
pandemia. O propósito do 
nosso trabalho é dar continui-
dade ao acompanhamento 
à terceira idade, em suas ca-
sas, seja levando orientação, 
dicas e conversas, de forma a 
preservar a saúde mental da 
nossa população idosa”, disse 
Gracinha Caiado.
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Compras com cartões aumentam 
3% no primeiro semestre
AS compras reali-

zadas com car-
tões de crédito, 

débito e pré-pagos cresce-
ram 3% no primeiro semes-
tre do ano, somando R$ 
876,4 bilhões em transações, 
de acordo com dados divul-
gados ontem pela Associa-
ção Brasileira de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs). 
Ao longo do semestre os bra-
sileiros movimentaram R$ 
540,4 bilhões (+0,8%) com 
cartões de crédito, R$ 323,2 
bilhões (+5,7%) com cartões 
de débito e R$ 14,7bilhões 
(+68,4%) com cartões pré-
-pagos, totalizando 10,5 bi-
lhões de transações.

“No primeiro semestre 
já houve algum impacto no 
uso das maquininhas da 
poupança social digital, o 
auxílio emergencial aprova-
do pelo governo federal. Foi 
um aporte na ordem de um 
pouco mais de R$ 4 bilhões, 
que se for acrescido aos nú-
meros do semestre teríamos 
um crescimento de 3,5% e 
no débito um crescimento 

de 6,3%. Tiramos o auxílio 
do volume total porque en-
tendemos que é um valor 
atípico e só vai acontecer 
este ano e não gostaríamos 
de ter esse efeito nas análi-
ses seguintes”, explicou o o 
diretor-executivo da Abecs, 
Ricardo de Barros Vieira.

Segundo os dados da 
Abecs, as compras não pre-
senciais, principalmente pela 
internet, somaram R$ 173,5 
bilhões, o que corresponde 
a um crescimento de 18,4% 
na comparação com o mes-
mo período do ano passado. 
No fim de junho, as com-

pras remotas responderam 
por 35,5%de todo o volume 
transacionado com cartão de 
crédito. “Esse movimento é 
reflexo da mudança de hábi-
to do consumidor e também 
dos setores de comércio e 
serviços, que precisaram se 
reinventar neste período de 

quarentena”, disse Vieira.
Os pagamentos por apro-

ximação (aqueles em que não 
há contato físico com a má-
quina de cartão) cresceram 
330% no 1° semestre, chegan-
do aos R$ 8,3bilhões. O uso 
da função débito nessa moda-
lidade foi o que mais cresceu, 

Reprodução

com alta de 792%. Além disso, 
subiu para 18% o número de 
pessoas que realizam paga-
mentos com essa tecnologia, 
três vezes mais do que em ju-
nho de 2019. A experiência foi 
considerada positiva para 84% 
dos usuários, que destacaram 
entre outras coisas o benefí-
cio da prevenção ao contágio 
do novo coronavírus.

A pesquisa da Abecs in-
dicou que o maior impacto 
do uso dos cartões foi no 
segundo trimestre do ano, 
com o volume transacionado 
caindo -7,7% e somando R$ 
400,7 bilhões. Esse resultado 
foi responsável pela primeira 
queda de redução das tran-
sações com cartões em um 
trimestre. A maior redução 
foi no uso do cartão de cré-
dito (-11,9%). O cartão de 
débito caiu 2,3% e o pré-pa-
go cresceu 59,6%. “Se os va-
lores do auxílio emergencial 
fossem incorporados aqui 
ao invés de uma queda nos 
teríamos queda de 6,8% e o 
débito teríamos até um au-
mento do volume de 0,3%”.

Os gastos de brasileiros no 
exterior caíram 40% e as com-
pras realizadas por estrangeiros 
no Brasil tiveram redução de 
30,1%. “O impacto da pande-
mia no setor de viagens é visível 
com esses números. É uma re-
dução extremamente significa-
tiva”, afirmou. (Agência Brasil)



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 
ex800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649

LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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

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-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
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 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
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 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
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

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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp: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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
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 
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. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas satos. Lo-
calizado 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 
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 
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
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no bliga-
ragem e área de serviço 
coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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

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.
-------------------------------
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 whatcia 
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 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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Cantor Cauan segue 
internado em estado 
grave em Goiânia

O sertanejo Cauan Má-
ximo, que faz dupla com 
Cleber, segue internado 
em estado grave em Goi-
ânia. Apesar da gravida-
de, o quadro clínico está 
estável. O músico está na 
Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) do Hos-
pital Anis Rassi, no Setor 
Oeste, com covid-19. 

De acordo com o mais 
recente boletim médico, 
divulgado no início da 
tarde desta quarta-feira 
(19/8), o cantor está fa-

zendo uso de oxigênio. “Oxi-
genoterapia contínua, 24 
horas por dia”, diz o boletim. 

“Os exames de laborató-
rio não mostraram mudan-
ças significativas de ontem 
pra hoje”, informou a asses-
soria do músico por meio 
de comunicado. No texto, 
a assessoria de Cauan tam-
bém agradeceu aos fãs pelas 
orações. “Solicitamos que 
continuem as orações e as 
mensagens positivas, o que 
é importante para a recupe-
ração dele”, completou.

The Batman já 
tem data para 
retomar as filmagens

Por conta da pandemia 
do Coronavírus, as fil-
magens de The Batman 

foram suspensas em março 
deste ano. Agora, quase seis 
meses depois, já tem data 
para rodar as câmeras nova-
mente... Segundo informa-
ções do portal Variety, as gra-
vações da obra estrelada por 
Robert Pattinson serão reto-
madas no início de setembro.

As equipes de produção já 
estão reconstruindo os cená-
rios, enquanto o elenco espera 

pelo retorno ao set no Reino 
Unido. Anteriormente, o dire-
tor Matt Reeves tinha revelado 
que um quarto do longa já foi 
filmado nessas primeiras sete 
semanas de trabalhos. “Foi um 
período realmente emocio-
nante para explorar. Robert 
é um ator fantástico, e temos 
tantos ótimos atores! Tem 
sido muito emocionante con-
tinuar essa jornada com eles 
e sentir que estamos tentan-
do fazer algo diferente “.

Batman: Qual ator inter-

pretou melhor o homem-
-morcego, segundo a reda-
ção do AdoroCinema

Sem ser uma história de 
origem, The Batman prome-
te investir no estilo noir para 
abordar o lado detetive de 
Bruce Wayne (Pattinson). O 
elenco ainda é formado por 
Zoe Kravitz (Mulher-Gato), 
Colin Farrell (Pinguim), Paul 
Dano (Charada), Jeffrey Wri-
ght (Comissário Gordon), 
Andy Serkis (Alfred), John Tur-
turro (Carmine Falcone),Peter 

Sarsgaard (Gil Colson) e Jayme 
Lawson (Bella Reál).

Além de dirigir, Matt Re-
eves assina o roteiro com 
Mattson Tomlin (Power). 
Com spin-off já confirmado, 
o filme tem estreia marcada 
para 30 de setembro nos ci-
nemas brasileiros. Vale lem-
brar que material exclusivo 
de The Batman deve ser re-
velado no dia 22 de agosto, 
durante a DC FanDome — 
que acaba de ganhar outro 
dia de evento em setembro.
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