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Covid-19: Fiocruz e Anvisa 
definem produção da vacina
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiram como será a produção da vacina contra 
a covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford. O encontro dos principais dirigentes das duas instituições ocorreu de modo virtua. p2
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Fiocruz e Anvisa definem produção 
da vacina contra a covid-19

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e a 
Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) 
definiram como será a pro-
dução da vacina contra a 
covid-19 desenvolvida pela 
Universidade de Oxford. 
O encontro dos principais 
dirigentes das duas insti-
tuições ocorreu de modo 
virtual, no último dia 19, 
mas só foi tornado público 
nesta quarta-feira (26/8).

De acordo com a asses-
soria da Fiocruz, que teve 
acesso às informações da 
reunião, Bio-Manguinhos 
realizará as etapas de for-
mulação, envase e rotula-

gem da vacina utilizando 
as instalações do Centro de 
Processamento Final (CPFI) e 
do Pavilhão Rockfeller, desti-
nado à fabricação de vacinas 
virais e que tem certificação 
de boas práticas de fabrica-
ção (CBPF) e pré-qualificação 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). Já a produ-
ção do insumo farmacêutico 
ativo (IFA) será realizada no 
Centro Henrique Pena.

A presidente da Fiocruz, 
Nisia Trindade Lima, desta-
cou que o momento requer a 
união de esforços e expertises 
para se encontrar soluções no 
mais breve tempo possível.

“A vacina só será possí-

vel com intensa articulação 
e colaboração de todos os 
envolvidos. Para isso, os 
especialistas das duas insti-
tuições atuarão de forma in-
tegrada ao processo de pro-
dução da vacina, para que 
possam avaliar cada etapa, 
à luz da ciência, e realizar 
todas as análises necessá-
rias”, disse Nisia.

Para o diretor-presidente 
da Anvisa, Antonio Barra Tor-
res, o encontro revelou o em-
penho e a aproximação entre 
as duas instituições para o 
desenvolvimento da vacina.

“A Anvisa e a Fiocruz vêm 
trabalhando juntas para me-
lhorar o combate à covid-19, 

com foco na discussão sobre 
o registro de uma vacina. A 
reunião contribuiu para es-
treitar laços e tratar de as-
pectos gerais do desenvolvi-
mento vacinal”, disse Torres.

Segundo o diretor de 
Bio-Manguinhos, Mauricio 
Zuma, esse alinhamento 
é fundamental para que o 
registro possa acontecer o 
mais rapidamente possível, 
a partir da obtenção de re-
sultados satisfatórios nos es-
tudos clínicos, que no Brasil 
estão sendo conduzidos pela 
Universidade Federal de São 
Paulo (Unifesp), em parce-
ria com a Universidade de 
Oxford.

“Essa análise prévia é 
uma prática de longa data 
que adotamos junto à Anvisa 
para a incorporação de tec-
nologias, e só traz benefícios 
para o país, na medida em 
que nos dá direcionamentos 
de medidas a serem toma-
das antecipadamente para o 
cumprimento das exigências 
regulatórias e o apoio neces-
sário para a importação dos 
insumos – no caso da vaci-
na da covid-19 em caráter 
emergencial, possibilitan-
do a disponibilização mais 
rápida de vacinas e outros 
imunobiológicos para o Sis-
tema Único de Saúde”, disse 
Zuma. (Agência Brasil)
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Queimadas e 
desmatamento 
ameaçam 
povos indígenas 
isolados

O Informe Trinacional 
Queimadas e Desma-
tamento em Territórios 
com Registros de Povos 
Indígenas em Situação 
de Isolamento, divulgado 
nesta quarta-feira (26/8), 
faz um alerta sobre a 
ameaça que essas ações 
representam à sobrevi-
vência dos povos isolados 
da Bolívia, do Brasil e do 
Paraguai, que habitam 
regiões da Amazônia, do 
Grande Chaco Americano 
e do Cerrado brasileiro.

“A perda territorial, 
causada pelo desmata-
mento e incêndios, causa 
deslocamento em busca 
de locais mais seguros, 
mas traz outros perigos: 
abordagem involuntária 
às populações vizinhas e 
possível contágio de do-
enças. A situação é ain-
da mais complicada pela 
presença da covid-19, 
uma pandemia cujo cres-
cimento exponencial 
compromete seriamente 
a vida desses povos, a 
herança viva da América 
e da humanidade”, con-
cluiu o documento.

O informe resulta de 
iniciativa de mais de 20 
organizações indígenas 
e da sociedade civil que 
integram o Grupo de Tra-
balho Internacional sobre 
os Povos Indígenas em 
Situação de Isolamento e 
Contato Inicial (GTI PIACI) 
e que representam essas 
três regiões, diante do 
aumento na incidência de 
incêndios florestais e na 
taxa de desmatamento 
no ano passado.

Segundo o relatório, 
esse cenário começa 
a repetir-se em 2020, 
na medida em que as 
queimadas se estendem 
novamente pela Amazô-
nia e pelo Grande Chaco 
Americano. A conclusão 
é que essa situação 
agrava a condição de 
extrema vulnerabilida-
de dos grupos isolados, 
porque os incêndios e o 
desmatamento destro-
em os territórios com 
os quais os povos têm 
dependência e são base 
de sua sobrevivência e 
de sua cultura.

Banco de sangue do HGG busca 
doadores para manter estoque

Prefeitura implanta Projeto 
Flores em praças de GoiâniaO Hospital Estadual Alberto 

Rassi (HGG) busca doadores de 
sangue para a manutenção dos 
estoques da unidade. O horário 
de funcionamento é de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 16h. O 
voluntário que preferir também 
pode agendar a doação pelo te-
lefone (62) 3209-9952. 

Para fazer uma doação, é 
necessário estar saudável, ter 
peso acima de 50 kg, apresen-
tar documento com foto válido 
em todo o território nacional e 
idade entre 16 e 60 anos – antes 

de completar 18 anos é neces-
sária uma autorização dos pais 
ou responsáveis. Quem tomou 
a vacina da febre amarela deve 
aguardar 30 dias para fazer uma 
doação. Já para vacina contra 
gripe, o prazo é de 48 horas. 

Pessoas que tiveram con-
tato com pacientes infectados 
ou com suspeita de Covid-19 
devem ficar 14 dias sem poder 
doar, já para quem foi considera-
do caso suspeito ou confirmado, 
o prazo de inaptidão é de 30 dias 
após a remissão dos sintomas.

Chamado de ‘Flores’, 
um novo conceito de 
ajardinamento foi ini-
ciado pela prefeitura de 
Goiânia em pontos mais 
movimentados da capital. 
A ideia, segundo a gestão 
municipal, é promover um 
colorido intenso e variado 
nos canteiros e praças da 
cidade, com o objetivo de 
resgatar o embelezamen-
to de espaços públicos 

pioneiros de Goiânia. 
Nesta primeira etapa, os 

canteiros foram feitos nas 
Praças Walter Santos, no se-
tor Coimbra; Praça Almiran-
te Tamandaré, setor Oeste; e 
Praça Universitária, no setor 
Leste Universitário.

O plantio acontece de for-
ma simultânea nas três uni-
dades. São espécies diversas 
com tamanhos variados, po-
rém com a mesma intensida-

de de floração.  
Segundo o presidente 

da Companhia de Urbani-
zação (Comurg), Aristóteles 
de Paula, o Projeto Flores 
é a concretização do dese-
jo do prefeito Iris Rezende 
em ver Goiânia florida. Ele 
explicou que, por conta da 
escassez do recurso hídri-
co, as flores das praças vêm 
sendo substituídas por es-
pécies mais resistentes.
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Câmara aprova texto-base do socorro 
de R$ 4 bilhões a empresas de transporte
A Câmara aprovou 

nesta quarta-feira, 
26, projeto de socor-

ro de R$ 4 bilhões da União 
ao serviço de transporte co-
letivo. O projeto, que ainda 
precisa ser aprovado pelos 
senadores, prevê que os re-
passes serão realizados com 
recursos vinculados ao Fun-
do das Reservas Monetárias 
(FRM), extinto por meio de 
uma medida provisória san-
cionada em junho pelo pre-
sidente da República. A esti-
mativa é que o fundo tenha 
cerca de R$ 8,6 bilhões.

Esse socorro chegou a ser 
citado na votação da manu-
tenção do veto ao reajuste 
dos salários dos servidores 
públicos, na semana passada, 
na Câmara dos Deputados. 
“Estamos aqui a favor do 
auxílio emergencial, pelo so-
corro aos transportadores ur-
banos, que aqui vamos votar 
mais R$ 4 bilhões. Estamos 
hoje aqui votando a favor de 
tantas outras matérias que 
seriam afetadas com essa 
despesa de hoje”, disse o de-
putado Arthur Lira (PP-AL) no 
dia da votação do veto.

A proposta cria o Regi-
me Especial de Emergência 
para o Transporte Coletivo 
Urbano e Metropolitano 
de Passageiros (Remetup), 
uma ajuda emergencial de-
vido à pandemia causada 

pelo novo coronavírus para 
estados e municípios com 
mais de 200 mil habitantes. 
Pelo texto, os recursos serão 
transferidos a Estados e mu-
nicípios e liberados a empre-
sas de transporte em etapas, 
após cumprimento de uma 
série de condições estabe-
lecidas em um termo de adesão.

Governadores e prefeitos 
interessados na ajuda devem 
manifestar interesse em as-
sinar o termo em até 30 dias 
após a publicação da lei. Os 
recursos devem ser aplica-
dos de forma proporcional ao 
número de passageiros trans-

portados por cada empresa. 
Além disso, o texto veda o 
aumento de tarifa no serviço 
de transporte público cole-
tivo de passageiros, urbano 
ou semiurbano, nos Estados 
e municípios que receberem 
a ajuda, enquanto durar o 
decreto de calamidade pú-
blica - isto é, até o dia 31 de 
dezembro deste ano.

Pela proposta, a distri-
buição dos R$ 4 bilhões será 
feita da seguinte forma: 30% 
para Estados e Distrito Fede-
ral e 70% para municípios - a 
divisão será feita de forma 
proporcional à população 

residente. Segundo o texto, 
a transferência deve ser feita 
para promover o “equilíbrio 
econômico dos contratos”, 
além de adequar o serviço 
aos padrões sanitários, com 
a seguinte prioridade para 
aquisição de bens essenciais 
à prestação do serviço de 
transporte públicos.

Se forem veículos, devem 
ser novos ou terem, no máxi-
mo, cinco anos. Os recursos 
também poderão ser usados 
para aquisição antecipada de 
bilhetes de passagens, pre-
ferencialmente destinados a 
beneficiários de programas 

sociais do governo federal 
e contratação de prestação 
de serviços de transporte de 
pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida em 
veículos adaptados.

Segundo o projeto, os 
recursos podem ser usados 
em outras finalidades, a de-
pender das especificidades 
do sistema local, desde que 
sejam justificados pelo ente 
público responsável e este-
jam definidos no termo de 
adesão assinado pelos be-
neficiários. Entre os compro-
missos para os interessados 
em receber o benefício estão 

realizar a revisão dos contra-
tos de prestação do serviço 
de transporte público coleti-
vo de passageiros até 31 de 
dezembro de 2021.

Também será preciso que 
Estados e municípios ado-
tem instrumentos de priori-
zação do transporte público 
coletivo de passageiros e do 
transporte não motorizado 
em relação ao transporte 
individual motorizado com 
base na Política Nacional de 
Mobilidade Urbana.

Os contemplados devem 
ainda vedar a adoção de 
novas gratuidades para não 
aumentar a tarifa dos usuá-
rios e definir diretrizes para 
a redução gradual das emis-
sões de dióxido de carbono 
(CO2) de origem fóssil e de 
poluentes, com a utilização 
de combustíveis e tecnolo-
gias mais limpas e susten-
táveis, entre outros pontos.

Segundo a proposta, os 
Estados e municípios benefi-
ciados com os recursos que 
não revisarem os contratos 
do serviço de transporte pú-
blico até o fim de 2021 ficam 
sujeitos a sanções, como a 
suspensão das transferên-
cias de recursos pela União 
para a área de transporte e 
a impossibilidade de cele-
brar contratos ou receber 
empréstimos de órgãos ou 
entidades federais no setor.

Reprodução

Covid-19: mortes sobem 4% e casos caem 13%, mostra Ministério da Saúde
As mortes em função da 

covid-19 subiram 4% na úl-
tima semana epidemiológica 
em comparação com a ante-
rior. Já os casos confirmados 
relacionados ao novo coro-
navírus caíram 13% também 
em relação à última.

Os dados foram apre-
sentados nesta quarta-feira 
(26/8) pela equipe do Mi-
nistério da Saúde em entre-
vista online sobre o novo 
Boletim Epidemiológico da 
covid-19, em Brasília.

A semana epidemiológi-
ca é uma medida utilizada 
por autoridades de saúde 
para avaliar a evolução de 
epidemias, como é o caso 
da relacionada ao novo co-
ronavírus. A 34ª semana foi 
considerada entre os dias 
16 e 22 de agosto.

As mortes por covid-19 
totalizaram 7.018 na 34ª 
semana epidemiológica. Na 
33ª, o boletim do Ministério 
da Saúde registrava 6.755 
óbitos. A média diária vol-
tou a ultrapassar os 1.000 
óbitos, depois de baixar 

deste patamar nas semanas 
anteriores. A subida inver-
teu a tendência de queda 
iniciada no fim do mês de 
julho, após uma estabiliza-
ção durante dois meses.

No recorte por regiões, o 
crescimento se deu, sobre-
tudo, no Sudeste, que pos-
sui média diária de 457 mor-
tes, e no Centro-Oeste, com 
média de 149 falecimentos. 
Já o Nordeste continuou o 
movimento de queda, cain-
do para 207 óbitos por dia. 
O Norte também caiu, com 
54 mortes por dia.

 
Casos
Em relação ao número 

de casos, enquanto na 33ª 
semana o total de pessoas 
infectadas registradas foi 
de 304,6 mil, nesta últi-
ma (34ª) a soma ficou em 
265,2 mil. A curva de casos 
começou a crescer em abril, 
disparou em maio e junho, 
começou a estabilizar en-
tre junho e julho, oscilou e 
começou a cair no meio de 
julho, até experimentar a 

queda de 13% agora.
“A queda é observada 

quando a gente compara as 
semanas anteriores. Na 34ª, 
houve diminuição bastante 
importante, com média di-
ária de 37.895, quando nas 
anteriores estava na casa 
dos 43 mil. Quando com-
paramos por região vemos 
que esta redução foi distri-
buída em quase todas as 
regiões”, analisou o diretor 
do Departamento de Aná-
lise em Saúde e Vigilância 
de Doenças Não Transmissí-
veis, Eduardo Macário.

Regiões e estados
De acordo com o Bo-

letim Epidemiológico do 
Ministério da Saúde, seis 
estados tiveram alta de 
casos, três ficaram estabi-
lizados e 18 apresentaram 
redução. Os locais onde 
houve maior acréscimo fo-
ram Rio de Janeiro (64%) e 
Amapá (24%). Já as maiores 
quedas ocorreram em Rorai-
ma (39%) e São Paulo (32%).

Quando consideradas 

as mortes, 13 Unidades 
da Federação tiveram ele-
vação, duas estabilizaram 
e 12 registraram decrésci-
mo. Os estados com maio-
res crescimentos foram 
Pará (89%) e Rio de Janeiro 
(62%). Já as maiores redu-
ções se deram em Roraima 
(48%) e Rondônia (32%).

 
Testes
Até o momento, foram 

distribuídas aos estados 6,1 
milhões de reações para 

testes laboratoriais (RT-
-PCR). Os estados mais con-
templados foram São Paulo 
(974 mil), Rio de Janeiro 
(882 mil) e Paraná (826 mil).

Deste total, foram ana-
lisados 2,6 milhões de exa-
mes pela rede pública. A 
média semanal desde o iní-
cio da pandemia é de 87,8 
mil. Já a rede privada rea-
lizou 2,1 milhões de testes, 
totalizando 4,8 milhões.

 
Reinfecção

Perguntado por jorna-
listas sobre casos de rein-
fecção, Eduardo Macário 
afirmou que não foram en-
contradas situações ainda no 
Brasil. “Uma segunda infec-
ção é evento raríssimo que 
precisa ser investigado com 
máxima cautela. Somen-
te um caso foi identificado 
em um laboratório de Hong 
Kong, que teve vírus de dife-
rente tipo”, informou.

Ele acrescentou que o 
que há são falsos positivos 
ou detecção de partículas 
inertes que permaneceram 
nos organismos, mas não 
que não se trata de reinfec-
ção. “O Ministério da Saúde 
tem acompanhado casos 
e contando com apoio das 
secretarias e dos três labora-
tórios de referência nacional 
que estão apoiando o Minis-
tério da Saúde na elucida-
ção destes casos, a Fiocruz, 
Instituto Evandro Chagas 
e Instituto Adolfo Lutz que 
têm envidado esforços para 
esclarecer esta situação”, 
completou. (Agência Brasil)

Reprodução
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Prefeitura de Goiânia 
faz mapeamento de 
artistas e grupos culturais

A Prefeitura de Goiânia 
está mapeando pessoas 
físicas ou jurídicas da cul-
tura para dar base à apli-
cabilidade da Lei de Emer-
gência Cultural Aldir Blanc 
no município. Artistas, 
grupos e espaços culturais 
de Goiânia devem acessar 
o formulário para cadas-
tramento e formação de 
banco de dados da capital. 

As informações dos 
cadastros serão mantidas 
pela Secretaria Municipal 
de Cultura (secult) e po-
derão se tornar públicas, 
se houver anuência dos 
responsáveis. O cadastro 
não cria vínculo ou obri-
gação de contratação de 
qualquer natureza por 
parte da gestão e não a 
impede a de realizar con-
tratações de artistas não 
cadastrados para atendi-
mento de necessidades 
específicas dentro das di-
retrizes e metas traçadas.

 
A Lei Aldir 
Blanc prevê:
I. Renda Emergencial 

Mensal de R$ 600 por 
três meses a artistas, 
trabalhadoras e traba-
lhadores da Cultura com 
atividades interrompidas; 

(este recurso será realizado 
exclusivamente pelo estado)

II. Subsídio mensal entre 
R$ 3 mil e R$ 10 mil reais 
para manutenção de espa-
ços artísticos e culturais, 
microempresas e pequenas 
empresas culturais, coopera-
tivas, instituições e organiza-
ções culturais comunitárias 
que tiveram suas atividades 
interrompidas por força das 
medidas de isolamento social;

III. Editais, chamadas pú-
blicas, prêmios, aquisições de 
bens e serviços vinculados ao 
setor cultural e outros instru-
mentos destinados à manu-
tenção de agentes, de espa-
ços, de iniciativas tais como 
cursos, produções (inclusive 
audiovisuais), de desenvol-
vimento de atividades de 
manifestações culturais, bem 
como à realização de ativida-
des artísticas e culturais que 
possam ser transmitidas pela 
internet ou disponibilizadas 
por meio de Redes Sociais e 
outras plataformas digitais.

Para mais informações, 
envio de sugestões e dúvi-
das, entrar em contato com 
a equipe da Secretaria de 
Cultura de Goiânia (Secult 
Goiânia) pelo e-mail cultu-
raeventosgoiania@gmail.
com ou 3524-2542.

Matheus Ceará 
apresenta espetáculo 
de humor no Drive Gyn

Matheus Ceará se 
apresenta nes-
te sábado (28/8) 

no Drive Gyn - Unidade do 
Estádio Serra Dourada, em 
Goiânia. Marcado para às 
20 horas, o  espetáculo “Até 
que meu Show te Separe” 
é uma peça com situações 
engraçadas, e reais, vividas 
em família. Além do seu dia 
a dia, como pai da pequena 

Ivy, seu casamento, e outros 
acontecimentos hilários que 
terão identificação imediata 
com os casais da plateia.

Ceará ainda traz para o 
palco o seu quadro “Vo-
cês Pedem e Eu Conto”, 
um sucesso na internet 
em que Matheus conta 
piadas com temas esco-
lhidos pelos fãs. No show, 
a interação será na hora e 

a gargalhada também.
A produção local é da Cul-

tura do Riso, em parceria com 
Drive Gyn. “Aconselho chegar 
com 30 minutos de antece-
dência para ter tempo hábil 
de entrar com o carro e se aco-
modar.”, reforça o produtor da 
Cultura do Riso, Danilo Nunes.

 
Serviço
Matheus Ceará em ‘Até 

que meu show te separe’; 
Duração: 1h30 hora; Local: 
Drive Gyn - Unidade Estac. 
Serra Dourada (Endereço: 
Avenida Fued José Sebba, 
N° 1170. Setor: Jardim 
Goiás); Data: 28/08/2020; 
Horário:  20h; Informa-
ções sobre ingressos: (62) 
99952-0608 / (62) 99608-
9001 - WhatsApp; Faixa 
etária: 16 anos

Reprodução



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km 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-
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 automá-
tiR$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 
13/14 prata 1.6 expre-
sURGENTE! 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 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,co
zinha,sala,varanda,bce
rca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, co-
zinha americana, 1 baA-
partamento no terreo com 
quintal gramado, não tem 
taxa de condomínio, vaga 
na garagem 132mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ame-
ricana, na laje, área de 
serseriada 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
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
-------------------------------
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
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Brasil supera EUA em mortes 
de covid por 100 mil habitantes
Desde a metade de 

junho, o Brasil tem 
ocupado o segundo 

lugar em número de mor-
tes absolutas pela covid-19, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos. Nesta quarta-feira, o 
País superou os norte-ameri-
canos em outro recorte esta-
tístico: o número de mortes 
causadas pelo novo corona-
vírus por 100 mil habitantes.

De acordo com os números 
da Johns Hopkins University, 
referência mundial no estudo 
da pandemia, o Brasil apre-
senta 55,05 mortes e os Es-
tados Unidos, 54,18. O Brasil 
ocupa o 10º lugar no ranking.

No estudo que aponta a 
relação dos óbitos e a popu-
lação de cada país, o ranking 
da universidade norte-ame-
ricana aponta San Marino 
na liderança com 124,32 
mortes a cada 100 mil ha-
bitantes. Em seguida vem 
a Bélgica (87,51), Peru 
(86,48), Andorra (68,83) e 
Reino Unido (62,44). De-
pois de superar os Estados 
Unidos, o Brasil está próxi-
mo dos números da Suécia 

(57,08) e Itália (58,65).
Marcio Bittencourt, médi-

co da Clínica de Epidemiolo-
gia do Hospital Universitário 
da USP, afirma que os nú-
meros são significativos. “Os 
dados mostram que estamos 
progredindo mais rápido que 
os Estados Unidos no mo-
mento, mesmo com o ajuste 
populacional”, opina.

O especialista destaca, no 
entanto, que a comparação 
por índice populacional traz 
maior assertividade quando 
feita no final da pandemia. 
“É uma comparação limita-
da quando feita durante a 
progressão do surto. O índi-
ce por população somente 
é útil para a comparação de 
índices estáveis, como mor-

tes por doenças crônicas. 
No caso de doenças agudas, 
ele só permite uma compa-
ração adequada após o tér-
mino da pandemia”, avalia.

O epidemiologista da USP 
Paulo Lotufo explica que a 
comparação com outros paí-
ses tem de ser feita com cau-
tela por causa dos momen-
tos diferentes que cada um 

atravessa no enfrentamento 
da pandemia. Enquanto na 
Europa as curvas apontam 
para uma queda significa-
tiva do número de casos e 
mortes, o Brasil ainda en-
frenta uma situação difícil, 
com média de cerca de mil 
mortes registradas por dia. 
“Bélgica, Itália e Suécia já re-
tornaram à normalidade. Por 

Reprodução

outro lado, Brasil, Índia, EUA 
e México têm movimento as-
cendente de mortes”, exem-
plifica. “Por isso, não dá para 
comparar”, conclui.

Na semana passada, a 
pandemia parecia dar os 
primeiros indícios de desa-
celeração no Brasil. De acor-
do com dados do centro de 
controle de epidemias do Im-
perial College London, a taxa 
de contágio (Rt) no País foi de 
0,98, número que indica para 
quantas pessoas um paciente 
infectado consegue trans-
mitir o novo coronavírus. O 
dado significa que 100 pesso-
as contaminadas contagiam 
outras 98 que, por sua vez, 
passam a doença para outras 
96 e assim sucessivamente.

Nesta semana, no entan-
to, o índice voltou para 1, o 
que indica que o momento 
de desaceleração não se 
manteve por duas sema-
nas seguidas. Conforme os 
dados do consórcio de veí-
culos de imprensa formado 
por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL, o Brasil 
registrou 1.215 mortes pela 
covid-19 em 24 horas, che-
gando ao total de 116.666 
óbitos na noite desta terça-
-feira. Com isso, a média mó-
vel de novas mortes no Brasil 
nos últimos 7 dias foi de 950 
óbitos, uma variação de -3% 
em relação aos dados regis-
trados em 14 dias.


