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Cesta básica tem aumento 
de 3,57% em Goiânia
O preço médio passou de R$ 431,06 em junho para R$ 446,45 em agosto. Segundo o levantamento, os produtos 
que mais contribuíram para o aumento da cesta foram a batata inglesa, tomate comum, banana e o feijão. p2
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Governo propõe salário 
mínimo de R$ 1.067,00 em 2021
A Constituição determina que o salário mínimo tem de ser corrigido pela 
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. p3
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Procon Goiânia registra aumento 
de 3,57% no valor da cesta básica

O Procon Goiânia re-
gistrou um aumento 
de 3,57% no valor da 

cesta básica na capital. O preço 
médio passou de R$ 431,06 em 
junho para R$ 446,45 em agos-
to. Segundo o levantamento, os 
produtos que mais contribuí-
ram para o aumento da cesta 
foram a batata inglesa, tomate 
comum, banana e o feijão. 

O quilo do tomate apre-
sentou a maior variação, de 
460,20% entre o menor e o 
maior preço e pode custar de 

R$ 0,98 até R$ 5,49. Já o quilo 
da batata inglesa alcançou uma 
variação de 189,13%. O menor 
preço encontrado foi de R$ 1,38 
e o maior de R$ 5,49.

O quilo da banana nanica 
teve variação de 150,75%. O 
preço pode ser encontrado 
de R$1,59 a R$ 4,99. Na ba-
nana prata foi encontrada 
uma variação de 128%. O qui-
lo varia de R$ 1,75 a R$ 3,99.

O pacote de feijão de 1kg 
está custando R$ 5,99 até R$ 
9,90, variação de 65,28%. Já o 

leite pode ser encontrado nas 
prateleiras pelo preço de R$ 
3,79 até R$ 4,29, dependendo 
do local onde for comprado. O 
pacote de café de 500 gramas 
está sendo comercializado en-
tre R$ 8,49 a R$ 9,90.

O pacote de açúcar de 
5Kg aparece na pesquisa 
com custo médio de R$ 8,97 
a R$ 10,99. O preço no arroz 
também apresentou uma 
grande variação. O menor 
preço foi encontrado de 
R$20,99 e o maior R$ 25,90.

Segundo a pesquisa, no 
mês de maio a cesta básica 
custava R$ 454,51. Em junho 
apresentou uma redução de 
1,81%, indo para R$ 431,06. 
No mês de agosto terminou 
com valor de R$ 446,45. 

Segundo o Procon, as mu-
danças climáticas, alta no 
dólar e a pandemia influen-
ciaram no aumento do preço 
dos alimentos. Segundo a 
Associação Goiana de Super-
mercados (Agos), o aumento 
no preço do arroz está rela-

cionado com a alta do dólar.  
Segundo a Gerência de 

Cálculo e Pesquisa do Procon 
Municipal, os maiores valores 
da cesta básica estão em São 
Paulo e no Rio de Janeiro. E 
Goiânia ficou em 11° lugar, na 
comparação da cidade que tem 
o menor preço da cesta básica, 
perde para Salvador e Aracaju.  

 O levantamento foi re-
alizado entre os 20 a 27 de 
agosto. Foram pesquisados 
29 produtos em 10 super-
mercados aqui de Goiânia.

Tânia Rêgo

Semad multa 
loteamentos 
irregulares 
na região da 
Chapada dos 
Veadeiros

Uma operação conjunta 
da Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad) e Dele-
gacia Estadual de Repressão 
a Crimes Contra o Meio Am-
biente (Dema), da Polícia Ci-
vil, resultou, em uma sema-
na, na aplicação de multas 
que somam R$ 1.948.000,00 
na região da Chapada dos 
Veadeiros. Entre os crimes 
ambientais vistoriados pelas 
equipes o foco são os lote-
amentos irregulares na APA 
de Pouso Alto, no município 
de Alto Paraíso de Goiás. 

As ações no local, que 
tiveram início na última 
terça-feira (24/8), seguem 
até a próxima sexta-feira 
(4/9). A operação, batizada 
‘Candombá’, leva o nome 
de uma vegetação típica do 
Cerrado, também conhe-
cida como Planta do Fogo, 
com forte ocorrência na re-
gião, tem como foco a fisca-
lização contra a especulação 
imobiliária na Unidade de 
Conservação (UC) estadual. 

Os fiscais observam, en-
tre outros fatores, a abertura 
de parcelamentos irregula-
res do solo para fim urbano 
dentro de áreas destinadas 
apenas para uso rural; lotea-
mento de solo abaixo da fra-
ção permitida para áreas ru-
rais; supressão de vegetação 
nativa do cerrado para aber-
tura de arruamentos e lotes, 
captação de água sem outor-
ga, dentre outros usos ilegais 
que já foram apurados como 
uso de fogo em vegetação 
nativa e pastagens. Junto a 
isso, também estão sendo 
checados alvos recentes de 
desmatamento levantados 
via imagens de satélite. 

De acordo com a secre-
tária de Meio Ambiente, 
Andréa Vulcanis, esse tipo 
de ação irregular em uma 
das áreas mais preservadas 
do Cerrado goiano gera um 
“impacto ambiental muito 
expressivo, seja pela pró-
pria ampliação desordena-
da da área urbana, seja por 
suas consequências diretas, 
como impermeabilização 
de solo e redução da dispo-
nibilidade hídrica, afetando, 
assim, os corredores ecoló-
gicos que existem de fauna 
e flora no local”, explica.

Senador Canedo testa mais de 10 mil 
pessoas para covid-19 no fim de semana

PF faz megaoperação e Justiça bloqueia 
R$ 252 milhões de facção do tráfico

A Prefeitura de Senador Cane-
do informou nesta segunda-feira 
(31/8) que mais de 10 mil pesso-
as foram testadas para a covid-19 
durante ação realizada no fim de 
semana. Com mais de mil fun-
cionários envolvidos, a testagem 
atendeu a população nas 23 Uni-
dades Básicas de Saúde (UBSs) e 
em quatro pontos estratégicos 
no sistema drive-thru. 

Em três dias de ação, foram 
aplicados 10.778 testes rápidos 
e 402 de SWAP. Foram identifica-
dos 1.699 testes, que terão fichas 

apuradas para a informação do 
quantitativo de positivos. No tes-
te SWAP, 133 foram positivos. 

Para a realização do teste 
era necessário ser morador 
do município, ter mais de 12 
anos de idade, apresentar 
documento de identificação, 
cartão do SUS, comprovante 
de endereço e está de más-
cara. A testagem foi realizada 
para mapear ações de comba-
te à Covid -19 no município, 
sintomáticos e assintomáticos 
puderam realizar o exame.

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na manhã desta 
segunda-feira (31/8) uma 
megaoperação para investi-
gar crimes de tráfico de dro-
gas e a lavagem de dinheiro 
praticados pelo Primeiro 
Comando da Capital, o PCC. 
Batizada de Operação Caixa 
Forte 2, a ofensiva busca 
cumprir 623 ordens judiciais 
- 422 mandados de prisão 
preventiva e 201 de busca 
e apreensão em diversos 
Estados e no Distrito Fede-

ral. As ordens foram expedidas 
pela 2ª Vara de Tóxicos de Belo 
Horizonte que determinou ain-
da o bloqueio de até R$ 252 
milhões dos investigados.

A PF informou que a ação 
envolve cerca de 1.100 agen-
tes, sendo realizada por meio 
da Força Integrada de Comba-
te ao Crime Organizado - gru-
po coordenado pela PF com 
participação da Polícia Civil de 
Minas, da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) e do Departa-
mento Penitenciário Nacional. 

A ofensiva é aberta no dia do 
“aniversário” da facção que 
foi fundada em 1993.

Os Estados onde são realiza-
das as atividades da Caixa Forte 
2 são: Acre, Alagoas, Amazo-
nas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Roraima, Rondônia, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina 
e São Paulo. Segundo a Polícia 
Federal, parte das ordens tam-
bém são cumpridas no Chile.
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Nota de R$ 200 será lançada 
no dia 2 de setembro, diz BC
O Banco Central infor-

mou nesta segunda-
-feira, 31, que a nova 

nota de R$ 200, que terá a ima-
gem do lobo-guará, será lança-
da às 13h30 da próxima quarta-
-feira, dia 2. Na cerimônia de 
lançamento, a ser transmitida 
pela internet, será divulgada a 
imagem da cédula. Serão im-
pressas neste ano 450 milhões 
de unidades da nota de R$ 200, 
o que representará um mon-
tante de R$ 90 bilhões.

O presidente do BC, Rober-
to Campos Neto, e a diretora 
de Administração, Carolina 
de Assis Barros, falarão no 
evento. Logo depois, Carolina 
concederá entrevista coletiva 
à imprensa. Escolhido para 
estampar as novas cédulas de 
R$ 200, o lobo-guará ficou em 
terceiro lugar em pesquisa re-
alizada pelo BC em 2001 para 
definir os animais com amea-

ça de extinção que poderiam 
fazer parte de cédulas.

A tartaruga marinha ficou 
em primeiro lugar e passou a 

estampar a nota de R$ 2, lan-
çada em 2001. Já o mico leão 
dourado ficou em segundo lu-
gar na votação e foi impresso 

na cédula de R$ 20 em 2002. 
A impressão ficará a cargo da 
Casa da Moeda. Por questão 
de segurança, o BC ainda não 

divulgou imagem nem carac-
terísticas da nova cédula.

De acordo com o BC, a im-
pressão das notas de R$ 200 

busca atender uma maior de-
manda por papel moeda, surgi-
da entre a população durante a 
pandemia do novo coronavírus.

Reprodução

Governo propõe salário mínimo de R$ 1.067,00 em 2021
O governo federal pro-

pôs um salário mínimo de 
R$ 1.067 para o próximo 
ano, segundo o Projeto de 
Lei Orçamentária (PLOA) de 
2021 apresentado nesta se-
gunda-feira, 31, pela equipe 
econômica. A Constituição 
determina que o salário mí-
nimo tem de ser corrigido, 
ao menos, pela variação do 
Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC) do 

ano anterior. Na proposta 
de Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) enviada 
ao Congresso em abril, o 
governo tinha estimado que 
o piso de 2021 seria de R$ 
1.079. Atualmente, o salário 
mínimo é de R$ 1.045.

O reajuste, se aprovado 
pelo Congresso, começará 
a valer em janeiro de 2021, 
com pagamento a partir de 
fevereiro. Os valores ainda 

podem mudar no decorrer 
deste ano, com base nas 
projeções de inflação para 
o ano de 2020 (utilizadas 
como parâmetro para cor-
reção). O valor do salário 
mínimo proposto pelo go-
verno para o ano que vem 
tem correção somente pela 
inflação, ou seja, pela es-
timativa do governo para 
o INPC. Esse formato já foi 
adotado neste ano, quando 

a área econômica concedeu 
reajuste somente com base 
na inflação do ano passado.

Com isso, o governo mu-
dou a política de aumentos 
reais (acima da inflação) que 
vinha sendo implementada 
nos últimos anos, proposta 
pela presidente Dilma Rous-
seff e aprovada pelo Con-
gresso. A política de reajus-
tes pela inflação e variação 
do Produto Interno Bruto 

(PIB) vigorou entre 2011 e 
2019, mas nem sempre o 
salário mínimo subiu acima 
da inflação. Em 2017 e 2018, 
por exemplo, foi concedido o 
reajuste somente com base 
na inflação porque o PIB 
dos anos anteriores (2015 e 
2016) teve retração.

Por isso, para cumprir a 
fórmula proposta, somente 
a inflação serviu de base 
para o aumento. Ao con-

ceder um reajuste menor 
para o salário mínimo, o go-
verno federal também gas-
ta menos. Isso porque os 
benefícios previdenciários 
não podem ser menores 
que o valor do mínimo. De 
acordo com cálculos do go-
verno, o aumento de cada 
R$ 1 no salário mínimo 
implica despesa extra em 
2020 de aproximadamente 
R$ 355 milhões.
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OMS: reabertura de economias sem controle 
do coronavírus é receita para desastre
O diretor-geral da Orga-

nização Mundial da 
Saúde (OMS), Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, de-
clarou apoio ao processo de 
relaxamento das medidas de 
distanciamento social impos-
tas pela covid-19, desde que 
elas ocorram em conformida-
de com a queda no número de 
casos da doença. “Reabertura 
sem controle do coronavírus 
é uma receita para desastre”, 
alertou, durante coletiva de 
imprensa realizada nesta se-
gunda-feira, 31, em Genebra, 
na Suíça. Tedros destacou que 
a entidade acredita na impor-
tância de que crianças voltem 
às escolas e de que adultos 
retornem ao trabalho, mas 
condicionou isso a esforços de 
governos para salvar vidas.

“Nenhum país pode sim-
plesmente fingir que a pande-
mia acabou. A realidade é que 
esse coronavírus se dissemina 
rapidamente, pode ser fatal 
para pessoas de todas as ida-
des e a maioria das pessoas 
segue suscetível”, advertiu. O 
líder da OMS citou algumas 
medidas que as sociedades 

devem tomar para conter o 
contágio, entre elas evitar a 
realização de grandes even-
tos, proteger grupos sociais 
vulneráveis e manter cons-
cientização da população.

“Os governos devem fazer 

ações sob medida para en-
contrar, isolar, tester, tratar 
casos, além de traçar redes 
de contatos”, recomendou. 
Tedros ainda agradeceu à 
União Europeia pela contri-
buição de 400 milhões de eu-

ros para a Covavax, programa 
que busca acelerar o desen-
volvimento e a distribuição 
equitativa de uma vacina se-
gura e eficaz contra o vírus. 
Cientista-chefe da Organiza-
ção, Soumya Swaminathan 

acrescentou que o ideal é 
que a vacina contra a doença 
seja, pelo menos, 50% eficaz.

Ela exortou que autorida-
des nacionais façam autoriza-
ção emergenciais para uso do 
imunizador “de forma séria” 

e com cuidado. Responsável 
pela resposta da entidade à 
pandemia, Maria Van Kerkho-
ve disse que o vírus tem so-
frido mutações, mas que elas 
não são suficientes ainda para 
ameaçar uma vacina.

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 
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
-------------------------------
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 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
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
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
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ca seminova 3.0 diesel au-
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F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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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 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
cond. Portugal - 2/4 co-
zinha, 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), 
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

-------------------------------
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 
uíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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.

-------------------------------
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 
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 – 
(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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Cauan pede desculpas 
por ironizar covid-19: ‘
ignorância que paguei caro’

Depois de ter passado oito 
dias na UTI devido à covid-19 
e ter recebido alta hospitalar 
na última quarta-feira, 26, o 
cantor Cauan Máximo, da du-
pla com Cleber, pediu descul-
pas e disse estar arrependido 
por ter zombado do novo 
coronavírus. Em um vídeo 
gravado em março deste 
ano, que circulou nas redes 
sociais, o sertanejo aparece 
batendo no peito, dizendo 
que não tem medo da do-
ença. “Vem em nós, corona-
vírus”, disse ele rindo.

Após ter mais de 70% do 
pulmão comprometido pelo 
vírus, Cauan se arrependeu 
da “brincadeira”. “Aquilo foi 
uma infelicidade muito gran-
de. Uma ignorância que eu 
paguei caro. Eu quero pedir 
desculpas mesmo e me re-
tratar. Pedindo que as pesso-
as deem a importância que 
a doença merece”, disse em 
entrevista ao Fantástico, nes-

te último domingo, dia 30.
Cauan também reiterou que 

acreditava que seria curado, 
porém chegou a ter dois surtos 
muito fortes de pânico e falta de 
ar durante a internação e disse 
que “preferia morrer a sentir o 
que estava sentindo”. Além disso, 
confessou ter sido o responsável 
pelo contágio da mãe, que re-
cebeu alta nesta segunda-feira 
(31/8), e do pai, que continua in-
ternado na UTI, em estado grave.

“Na hora, que soube da 
internação eu assustei. Meu 
pai na UTI? Sabe aquela coisa 
que tem tudo para dar errado? 
Porque meu pai tem muitas co-
morbidades. Num vacilo, trans-
miti pra ele. O isolamento é es-
sencial”, afirmou. Atualmente, 
o cantor tem dificuldades para 
respirar, devido à sequelas da 
doença. Para reabilitar os pul-
mões e voltar a cantar, Cauan 
está fazendo exercícios para 
respiração e tratamento fisiote-
rapêutico em casa.

Lady Gaga leva cinco 
prêmios no VMA 2020

Onze anos depois de 
“sangrar” no pal-
co do MTV Video 

Music Awards (VMA) e dez 
anos após o famoso vestido 
de carne, Lady Gaga foi mais 
uma vez protagonista da 
premiação no domingo (30).

A cantora levou para 
casa cinco prêmios, incluin-
do o de artista do ano, e 
chamou atenção para as 
máscaras que usou em 
cada uma de suas apari-
ções ao longo de uma noite 
que teve distanciamento 
social, e também contou 
com apresentação de Miley 

Cyrus e presença de Ariana 
Grande em duo com Gaga.

O VMA 2020 foi o primei-
ro grande evento a aconte-
cer desde o surgimento da 
pandemia do novo corona-
vírus. A cerimônia realizada 
em Nova York teve discur-
sos de aceitação e parte das 
performances pré-gravadas 
para diminuir os riscos de 
contaminação. O evento foi 
realizado em diferentes bair-
ros de NY para shows ao vivo 
ao ar livre, embora quase 
sem público presente.

Gaga foi eleita a artista 
do ano, e ganhou três prê-

mios por Rain on Me, mú-
sica que gravou com Ariana 
Grande para o seu mais re-
cente álbum, Chromatica. O 
single levou os prêmios de 
colaboração, música do ano 
e fotografia. Mas o grande 
vencedor da noite foi o ra-
pper The Weeknd, Blinding 
Lights ganhou como melhor 
vídeo do ano e também 
como vídeo de R&B.

Ao receber os prêmios, 
o canadense refletiu sobre 
a onda de protestos nos 
Estados Unidos. “Mais uma 
vez, é difícil comemorar. 
Justiça para Jacob Blake e 

Breonna Taylor”, afirmou 
ele, referindo-se a duas 
das mortes de afro-ameri-
canos pela polícia que aba-
laram os EUA em 2020.

A MTV dedicou a pre-
miação a Chadwick Bose-
man, chamando astro de 
Pantera Negra, que morreu 
na sexta, aos 43 anos, de 
“verdadeiro herói”. Ao abrir 
a cerimônia, a apresenta-
dora Keke Palmer chamou 
Boseman de “ator com ta-
lento e paixão que são uma 
verdadeira inspiração para 
todos os fãs que ele tocou 
e todos que ele encontrou”.

Reprodução


