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Em entrevista ao jornal Diário do Estado a diretora de Gestão Ambiental da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) Flaviana Esteves falou 
sobre a criação do Centro de Saúde e Bem-Estar Animal de Goiânia.A responsável pela unidade informou que a reforma está em fase final. p2
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A testagem ampliada 
de antígeno para a 
detecção da covid-19, 

realizada pela Prefeitura de 
Goiânia por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), começa nesta quinta-
-feira, 15. Os testes serão rea-
lizados até sexta-feira, 16, na 
Escola Osterno Potenciano e 
Silva, no setor Castelo Bran-
co. Assim como nas últimas 
testagens, as pessoas serão 

atendidas nas modalidades 
drive thru e pedestre.

Os testes realizados na po-
pulação por meio de material 
coletado do nariz, com swab, 
uma espécie de haste flexível, 
entram na décima primeira 
semana e continuam priori-
zando as regiões que apre-
sentam a maior circulação do 
vírus. Por isso, os moradores 
das regiões Sul e Campinas-
-Centro serão os atendidos na 

testagem desta semana.
“O setor Bueno é o bairro 

que apresenta a maior quan-
tidade de pessoas contami-
nadas na capital com 2.478 
casos no último boletim epi-
demiológico, seguido pelos 
setores Jardim América, com 
1.681, e Oeste, com 1.269 ca-
sos. A testagem será realizada 
nestes locais para quebrar a 
cadeia de disseminação do ví-
rus, já que as pessoas testadas 

que apresentam resultados 
positivos já entram em isola-
mento”, explica a diretora de 
Vigilância Epidemiológica da 
SMS, Grécia Carolina Pessoni.

O agendamento para a 
realização dos testes estará 
disponível a partir das 12 
horas desta terça-feira, 13, 
no site da SMS, por meio do 
link: https://saude.goiania.
go.gov.br/. No site, também 
será disponibilizada a lista 

dos 33 bairros atendidos na 
testagem desta semana.

No campo destinado será 
necessário informar o CPF e 
o nome do bairro onde o in-
teressado mora e no dia do 
teste precisará apresentar o 
comprovante de endereço. 
Poderão realizar o teste pes-
soas acima de 12 anos, que 
não apresentem sintomas. O 
resultado do teste fica pronto 
em cerca de 20 minutos.

Reprodução

Dois criminosos ainda 
não identificados furta-
ram uma viatura carac-
terizada da Polícia Militar 
(PM) no início da noite 
desta terça-feira (13), em 
Aparecida de Goiânia.

Dois soldados que ocu-
pavam a viatura, perten-
cente ao 31º BPM, desce-
ram para abordar alguns 
suspeitos, e, enquanto os 
revistavam, dois bandi-
dos entraram rapidamen-
te no veículo policial, que 
havia sido deixado um 
pouco distante, e fugiram 
em alta velocidade.

Um grande cerco policial, 
que contou com o apoio até 
mesmo do helicóptero do 
Grupo de Radiopatrulha Aé-
rea (Graer), foi montado na 
região, e, minutos depois, a 
viatura foi localizada, aban-
donada, no mesmo bairro. 
Ela estava com a chave na 
ignição, sem avarias, no 
cruzamento da Avenida 
Santa Rita, com a Rua 25 de 
dezembro. Nenhum arma-
mento foi levado.

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Polícia 
(DP) de Posse, prendeu ho-
mem que manteve a com-
panheira em cárcere priva-
do e a agredia fisicamente.

Segundo a Polícia Ci-
vil,  no dia 6 de outubro 
último, a vítima foi levada, 
contra sua vontade, para 
um local ermo onde foi 
espancada durante quatro 
horas pelo companheiro. 
As agressões só acabaram 
quando ela concordou em 
voltar com o homem.

No dia seguinte, o sus-
peito trancou a mulher 
em casa e foi trabalhar. 
A vítima conseguiu fugir 
pela janela e se escondeu 
na casa de parentes.De-
vido a medo do agressor, 
a mulher só procurou a 
Polícia Civil dois dias após 
as agressões, solicitando 
medidas protetivas.

Em entrevista ao jornal 
Diário do Estado a direto-
ra de Gestão Ambiental da 
Agência Municipal do Meio 
Ambiente (Amma) Flaviana 
Esteves falou sobre a criação 
do Centro de Saúde e Bem-
-Estar Animal de Goiânia.

A responsável pela unida-
de informou que a reforma 
está em fase final. “O local 

é no antigo Cetro dos Zoo-
noses, no setor Balneário 
Meia Ponte. Aproveitamos 
as instalações que já existia 
no local, reformamos, e até 
o final do mês a gente deve 
concluir a reforma e inau-
gurar a unidade”, explicou.

A diretora explicou que a 
unidade pretende trabalhar 
com todos animais, de pe-

queno, médio, grande por-
te. Segundo ela, o centro 
começará a funcionar de 
forma gradativa.

Sobre a diferença do lo-
cal para um hospital animal, 
Flaviana explica que: “Um 
hospital veterinário tem 
atendimento 24 horas por 
dia, de baixo, médio e alta 
complexidade. A lei que ins-

tituiu a unidade de Saúde e 
Bem-Estar Animal de Goiâ-
nia, a 10.239/2018, lá espe-
cífica que serão duas etapas. 
Como esta gestão é algo novo 
no município, ela será im-
plantada de forma gradativa. 
Na primeira etapa são aten-
dimentos ambulatoriais de 
baixa complexidade, não são 
atendimentos mais invasivos 

pois não temos centro cirúr-
gico no local, o farmacológi-
co, a parte de vacinas,  educa-
ção ambiental. é importante 
deixar claro que a primeira 
etapa são atendimentos am-
bulatoriais e não de de média 
e alta complexidade que se-
rão feitos na segunda etapa 
quando construído o hospital 
animal”, relata a gestora.

Testagem da covid-19 vai 
atender 33 bairros, em Goiânia
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Implantado numa parce-
ria do Governo de Goiás 
com a Universidade Fede-

ral de Goiás (UFG), o Centro 
de Excelência em Inteligên-
cia Artificial (Ceia) entrega, 
até o final deste ano, uma 
plataforma de correção au-
tomática e de ensino de re-
dação desenvolvida a partir 
da inteligência artificial. A 
ferramenta vai auxiliar os 
alunos da rede pública de 
ensino na preparação para 
o Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio). 

Ligado à UFG, por meio 
do Instituto de Informática, 
o Ceia foi criado em 2019, 
com apoio do governo esta-
dual, por meio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Goiás (Fapeg) e 
Secretaria de Desenvolvi-
mento e Inovação (Sedi). O 
objetivo é impulsionar des-
cobertas científicas e encon-
trar soluções tecnológicas 
para que Goiás acompanhe 
a transformação que vem 
ocorrendo no mundo.

O diretor do Ceia e orien-
tador do projeto da plata-
forma, professor doutor 
Anderson da Silva Sores, 
destaca que “a parceria para 
a concepção do Centro de 
Excelência em IA foi essen-
cial para viabilizar soluções 

tecnológicas que auxiliem a 
resolver problemas comuns 
aos cidadãos. Foi possível 
evoluir pesquisas que ca-
reciam de apoio e suporte 
de modo a implantá-las em 
ambientes que as pessoas 
possam usufruir. A correção 
automática de redação é um 
claro exemplo nesse senti-
do”.

“É importante ressaltar 
que a ferramenta de IA para 
correções de redações não 
vem para substituir o profes-

sor, ela vem para auxiliá-lo e 
permitir que ele tenha mais 
tempo para se dedicar aos 
alunos e nos seus pontos fra-
cos na produção de textos”, 
comenta o presidente da 
Fapeg, Robson Vieira.

A Secretaria da Educação 
também contribuiu no desen-
volvimento, especialmente a 
parte pedagógica. A platafor-
ma está em fase de testes de 
aceitação e adequação para os 
alunos, professores e gestores 
da rede pública, para que o 

projeto seja expandido, pos-
teriormente, para toda a rede. 
“Temos capacidade de corrigir 
os textos de todos os alunos 
da rede pública e entregar as 
correções automatizadas no 
prazo de minutos”, diz Júlio 
Sousa, do curso de Sistemas 
de Informação, da UFG, um 
dos coordenadores do trabal-
ho. O projeto piloto já está em 
produção e é capaz de fazer 
avaliação de textos em escala 
utilizando o sistema. Inicial-
mente, contempla duas esco-

las de Goiânia: o Colégio Esta-
dual Jardim Europa e o Colégio 
Estadual Murilo Braga.

Treinamento da máquina
Para fazer o treinamento 

do sistema, Júlio Sousa conta 
que foi necessário que uma 
determinada quantidade de 
redações fossem avaliadas 
por professores. “Esses da-
dos foram inseridos no sis-
tema e nesse momento foi 
feito o aprendizado. A partir 
desse ponto, a solução é ca-
paz de avaliar quantos textos 
forem necessários de manei-
ra quase instantânea e isso é 
feito com base nas redações 
que foram corrigidas inicial-
mente”, explica.

Diferente de outras discipli-
nas, redação não possui gab-
arito. “A ideia de utilizar inte-
ligência artificial é exatamente 
fazer com que o sistema apr-
enda, de maneira eficiente e 
imparcial, com base em re-
dações corrigidas por profes-
sores humanos a avaliar textos 
de forma rápida e em escala 
e, com isso, entregar o mais 
próximo de um “gabarito” 
para as redações”, destaca.

Além de corrigir os tex-
tos, a plataforma disponibili-
za o ensino da matéria para 
os alunos que se preparam 
para o Enem. A platafor-

ma também contribuirá na 
formação de professores e 
coordenadores pedagógicos 
que estarão aptos a receber 
treinamentos específicos 
para a correção das redações 
no modelo Enem.

Como é um sistema adap-
tativo, sempre precisará ser 
melhorado e adaptado a no-
vos temas e a novas realida-
des, “então o processo de de-
senvolvimento é constante”, 
explica Júlio Sousa. Em termos 
de implantação, ele destaca 
que até o final de 2020 o Ceia 
terá condições de implemen-
tar o sistema em toda a rede 
pública de Goiás.

A correção das redações 
pela plataforma analisa cri-
térios como: a compreens-
ão do tema, o domínio da 
escrita formal, a defesa do 
ponto de vista, o uso de me-
canismos linguísticos para 
a argumentação da propos-
ta e o respeito aos direitos 
humanos, de acordo com as 
competências exigidas pelo 
Enem. Após o aluno redigir o 
texto na plataforma, o siste-
ma faz a correção e atribui a 
nota, automaticamente. Em 
seguida, o professor analisa 
a correção junto com o aluno 
para que ele possa reescre-
ver o texto e encaminhá-lo 
para uma nova correção.

A Saneago e a BRK Am-
biental, empresa subdele-
gatária para a operação e 
ampliação dos serviços de 
esgotamento sanitário em 
Aparecida de Goiânia, es-
tão executando uma ampla 
frente de trabalho no muni-
cípio, que irá resultar em 66 

quilômetros de rede implan-
tados, atendendo 20.035 
imóveis e beneficiando 66 
mil moradores até 2021.

As obras são realizadas 
nos bairros Parque Veiga 
Jardim, Jardim Ipanema, Vila 
Oliveira e Pontal Sul. O esgo-
to coletado nestas localida-

des será encaminhado para 
a Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) Santo Antônio.

As ações nestes bairros 
integram o cronograma de 
obras de esgotamento sa-
nitário para Aparecida de 
Goiânia estabelecido entre a 
Saneago e a BRK Ambiental. 

No ano passado, 259 quilô-
metros de novas redes de es-
goto foram implantados no 
município. Neste ano, mais 
40 quilômetros já foram 
viabilizados. Atualmente, o 
sistema de esgotamento sa-
nitário no município atende 
a 67% da população urbana 

que dispõe de abastecimen-
to de água. A meta é uni-
versalizar o atendimento na 
cidade e expandir este nú-
mero, levando o serviço de 
coleta e tratamento de es-
goto para 90% da população.

Para que os transtornos 
gerados à comunidade se-

jam os menores possíveis, a 
interdição será feita em uma 
quadra por vez, das 7 às 18 
horas. Depois da escavação 
das ruas, a recomposição as-
fáltica será realizada em até 
10 dias. Já as calçadas serão 
refeitas até cinco dias após 
as intervenções. 

Reprodução

Saneago e a BRK Ambiental levam esgoto a bairros de Aparecida de Goiânia

Plataforma faz correção automática de redação
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A crise sanitária obrigou 
empresas de diferen-
tes portes a reorga-

nizarem as suas equipes que 
atuam em escritórios. Ado-
taram, praticamente de um 
dia para o outro, diferentes 
modelos de trabalho remoto. 
Passados quase sete meses 
sob a pandemia, muitas delas 
avaliam adotar o home office 
de maneira definitiva.

Faltam, porém, regras 
claras para que essa trans-
ferência seja juridicamente 
segura para empregadores 
e empregados. De um lado, 
existe a preocupação com 
a desconexão dos funcio-
nários, que estão longe dos 
olhos de gestores. De outro, 
há quem veja o risco de esse 
modelo burocratizar a rela-
ção e afundar antes mesmo 
de se consolidar no país.

Desde o início da pande-
mia, sete projetos de lei foram 
apresentados na Câmara e no 
Senado propondo alterar a CLT 
(Consolidação das Leis Traba-
lhistas) para ajustar os artigos 
que tratam do teletrabalho.

Em setembro, uma comis-
são coordenada pelo professor 
de direito do trabalho da FMU 
(Faculdades Metropolitanas 

Unidas), Ricardo Calcini, come-
çou a elaborar um anteprojeto. 
O grupo tem 70 integrantes, 
entre advogados, professores, 
representantes de empresas, 
sindicatos e federações.

A ideia é propor uma alte-
ração na CLT que contemple 
também a situação vivida 
nos escritório hoje. “Esse 
amontoado de gente que, 
de uma hora para outra, foi 

trabalhar em casa, não tem 
proteção ideal”, diz Calcini.

A CLT prevê dois tipos de 
trabalho fora de empresas. Um 
refere-se ao trabalho no domi-
cílio, o outro ao teletrabalho 
-esse último incluído pela re-
forma trabalhista de 2017.

As diferenças entre os dois 
são tênues e têm também re-
lação com as transformações 
pelas quais o mercado de tra-

balho vem passando. Para que 
alguém esteja em teletrabalho, 
por exemplo, é necessário que 
sua atividade seja majoritaria-
mente executada por meio de 
sistemas de informação, como 
computador ou telefone.

Por exemplo: uma cos-
tureira que, a partir de sua 
casa, produza peças para a 
firma que a emprega está 
em trabalho no domicílio, 

mas não em teletrabalho. 
Essa trabalhadora tem, se-
gundo a CLT, os mesmos di-
reitos daqueles que atuam 
de maneira presencial, in-
cluindo controle de jornada.

Um dos pontos mais críti-
cos do enquadramento como 
teletrabalho é justamente 
esse, o controle de jornada.

“Tenho a plena convicção 
de que não são todos os que 

estão em teletrabalho que pre-
cisam ter controle de jornada, 
mas a orientação mais conser-
vadora é para que as empresas 
controlem. Até para evitar a 
judicialização”, diz Calcini.

Apesar da previsão da 
lei, o advogado Luiz Calixto 
Sandes, do Kincaid Men-
des Vianna Advogados, não 
é favorável à dispensa no 
controle. Ele considera que 
o respeito à jornada de tra-
balho acordada protege a 
saúde dos trabalhadores, 
mas também evita expor à 
empresa a riscos.

“Você não pode ter gente 
enviando emails, trabalhando 
às nove, dez horas da noite. 
É uma coisa que a gente sabe 
que acontece no home office, 
mas que a legislação não per-
mite. É um risco para os dois.”

A sócia da área trabalhista 
do Trench Rossi Watanabe Le-
tícia Ribeiro vê na possibilida-
de de se tornar obrigatório o 
controle de jornada um risco 
à aderência do home office 
no mercado de trabalho.

“Basicamente, a flexibili-
dade, que é um atrativo tam-
bém para muito empregados, 
seria removida”, afirma.Em 
setembro, o Ministério Públi-
co do Trabalho publicou uma 
nota técnica com 17 pontos 
que servirão de parâmetro ao 
trabalho dos procuradores e, 
entre eles, incluiu a recomen-
dação para que as empresas 
adotem mecanismos de mo-
nitoramento do tempo de tra-
balho dos funcionários.

Divulgação

Trabalho remoto permanente 
demanda nova regulamentação

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 
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 novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
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
-------------------------------
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

Veículos
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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 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
-------------------------------
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 so-
cial, rmários embutidos 
ótimo acabamento e es-
trutura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
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 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA 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 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 14 de Outubro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 14 de Outubro de 2020 7

-------------------------------
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
-------------------------------
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 so-
cial, rmários embutidos 
ótimo acabamento e es-
trutura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
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 
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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA 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 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 14 de Outubro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



8 DIÁRIO DO ESTADOGoiânia, 14 de Outubro de 2020viral
Reprodução

Reprodução

A Netflix anunciou o 
lançamento de AmarElo - 
É Tudo Pra Ontem, novo 
documentário do Emicida. 
Realizado pela Laboratório 
Fantasma com produção de 
Evandro Fióti e direção de 
Fred Ouro Preto, o filme vai 
misturar o show do rapper 
no Theatro Municipal, a pro-
dução do álbum AmarElo e 
também contar a história da 
cultura negra brasileira nos 
últimos 100 anos.

AmarElo - É Tudo Pra 
Ontem é o primeiro proje-
to da Laboratório Fantasma 
em parceria com a Netflix, 
com um novo lançamento 
programado para 2021. O 

filme terá 90 minutos e seu 
lançamento acontecerá no 
dia 8 de dezembro.

Em maio, Emicida lan-
çou o clipe de “Quem Tem 
Um Amigo (Tem Tudo)” 
com inspiração em Dragon 
Ball e participou da Omele-
te LIVE falando sobre cine-
ma, animes, rima e muito 
mais. AmarElo, seu álbum 
de estúdio mais recente, 
foi lançado em em outubro 
de 2019. O disco foi acom-
panhado do lançamento 
de AmarElo – O Filme In-
visível, podcast em que 
desvenda as referências 
das letras e composições 
do lançamento.

A Apple atendeu às 
expectativas e ofi-
cializou quatro mo-

delos do iPhone 12 nesta 
terça-feira (13), em um 
evento transmitido online. 
A linha 2020 de celulares 
da Maçã é composta pe-
los seguintes integrantes: 
iPhone 12 mini, iPhone 12, 
iPhone 12 Pro e iPhone 12 
Pro Max, com destaque 
para o suporte ao 5G.

Pouca coisa muda em 
comparação com a linha do 
ano passado. O modelo extra 
(o mini) tem tela menor, com 
5,4 polegadas, e também traz 
o visual com recorte para câ-
mera e sensores frontais, en-
quanto o iPhone 12 Pro tem 
aumento de tamanho, com 
display agora de 6,1 polega-
das, igual à do iPhone 11 e 12. 
O maior do quarteto tem pai-
nel de 6,7 polegadas.

Os dois modelos Pro tra-
zem câmera traseira tripla 
com um sensor LiDAR, en-
quanto os outros dois trazem 
apenas conjunto duplo, com 
uma câmera principal e uma 
ultrawide. Outra diferença 
está no acabamento traseiro: 
alumínio nos mais simples e 
aço inoxidável nos Pro.

Design
Pouca muda muda da ge-

ração anterior do iPhone para 
a nova. A Apple manteve mais 
ou menos a mesma aparên-
cia, com as câmeras em um 
quadrado no estilo que ficou 
conhecido como ‘cooktop’. O 
acabamento de vidro dá lugar 
a traseiras metálicas, sendo 
que o iPhone 12 e 12 mini 
possuem acabamento em alu-
mínio, e os modelos Pro utili-
zam um aço inoxidável.

O que mudou no iPhone 
12 são as laterais, que dei-
xam a curva adotada desde 
o iPhone 6 e voltam ao for-
mato reto utilizado nos iPho-
ne 4 e 5. A certificação IP68 

segue presente em todos os 
modelos, que aguentam até 
6 metros embaixo de água 
doce por até 30 minutos. 
Além do mais, os aparelhos 
prometem aguentar aciden-
tes do dia a a dia, como café 
ou refrigerante, sem danos 
aos componentes internos.

Tela e hardware
A Apple deu bastante des-

taque ao 5G com suporte à 
rede mmWave, que promete 
maior velocidade, apesar de 
ser menos estável que a faixa 
Sub-6GHz. Segundo a empre-
sa, no entanto, os modelos 
vendidos nos EUA vão supor-
tar ambas as redes móveis de 
quinta geração. No resto do 
mundo, os modelos devem fi-
car restritos ao Sub-6 GHz.

A tela da série iPhone 12 
agora é chamada Super Reti-
na XDR, com contraste maior 
que o display da geração an-
terior. Como já dito, o iPhone 
12 mini tem tela de 5,4 pole-
gadas, enquanto o iPhone 12 
e o 12 Pro trazem display de 
6,1 polegadas, e o Pro Max 

tem um painel de 6,7 pole-
gadas. Todos contam com 
a nova proteção Ceramic 
Shield, que vai além do vi-
dro, segundo a Apple, com 
uma etapa de cristalização 
em alta temperatura para 
criar cristais de nanocerâ-
mica na matriz de vidro, 
Isso aumentaria em quatro 
vezes a resistência a que-
das dos novos modelos.

Câmeras
Tanto o iPhone 12 quanto 

o iPhone 12 mini têm con-
junto de câmera duplo na 
parte traseira, com algumas 
pequenas atualizações nos 
sensores quando compa-
ramos com o iPhone 11. A 
principal capta 27% mais luz 
que a da geração anterior, 
graças à abertura f/1.6. A 
Apple ainda promete ima-
gens mais claras e contras-
tadas com baixa iluminação.

Com relação a vídeos, a 
possibilidade de captar ima-
gens em movimento com 
HDR finalmente chega ao 
iPhone 12, que ainda oferece 

a opção do Dolby Vision HDR 
nos quatro modelos. Em ou-
tras palavras, o novo iPhone 
grava vídeos com mais deta-
lhes nas áreas claras e escu-
ras, desde que o dispositivo 
de reprodução tenha capaci-
dade de ler as informações da 
tecnologia em questão.

Preço e disponibilidade
Em 2020, diferente do 

que aconteceu nos últimos 
dois anos, a Apple volta a 
disponibilizar os modelos 
de seu celulares em mo-
mentos distintos. Os iPho-
ne 12 e 12 Pro chegam às 
lojas primeiro, com a pré-
-venda sendo iniciada já na 
próxima sexta-feira (16). 
Os iPhone 12 mini e 12 Pro 
Max estão previstos para 
novembro. A Apple ainda 
não confirmou datas e pre-
ços para o Brasil.

Nenhum modelo virá com 
fone de ouvido nem carrega-
dor na caixa, reduzindo o ta-
manho da embalagem para 
abrigar apenas o celular e o 
cabo Lightning para USB-C. 

iPhone 12 é anunciado; tudo 
sobre os novos celulares da Apple

Emicida: Documen-
tário AmarElo - É Tudo 
Pra Ontem chega a 
Netflix em dezembro


