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Casal oficializa união por meio
de videoconferência, em Goiânia
Juntos há mais de cinco anos, Rozimeire Câmara dos Santos, e Augusto Melo de Oliveira, decidiram oficializar a união. Porém, por conta da
pandemia de coronavírus, a tradicional cerimônia, com festa e convidados, teve de dar espaço para um casamento por videoconferência. p2

Chapada
dos Veadeiros
atinge quase
70 mil hectares,
mas parque é
reaberto p3
(62) 3010-4014

Horta em Casa
distribui 30 mil sementes para alunos
da rede municipal p2
(62) 98219-1904

Maguito se reúne
com secretários de
Íris para discutir
problemas p2
/diariodoestado

Prédios públicos recebem iluminação
em apoio à campanha Outubro Rosa
Durante este mês, os palácios das Esmeraldas e Pedro Ludovico
Teixeira se juntam à campanha, além do Estádio Serra Dourada e
o Autódromo, que ganham iluminação cor de rosa. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Casal oficializa união por meio
de videoconferência, em Goiânia
TJ-GO/Divulgação

J

untos há mais de cinco
anos, Rozimeire Câmara
dos Santos, de 30 anos e
Augusto Melo de Oliveira, 23,
decidiram oficializar a união.
Porém, por conta da pandemia de coronavírus, a tradicional cerimônia, com festa
e convidados, teve de dar
espaço para um casamento
por videoconferência, realizado em casa, em Goiânia.
“O que nos motivou a casar por videoconferência foi
a impossibilidade de realizar
esse sonho presencialmente

ainda este ano. O casamento online foi uma solução
muito satisfatória e, diante
do cenário atual, se tornou
necessária”, disse Rozimeire.
A cerimônia levou cerca
de cinco minutos para ser
realizada. De acordo com o
Tribunal de Justiça de Goiás
(TJ-GO), esse foi o primeiro
casamento realizado à distância em Goiás. A oficialização da união aconteceu na
sexta-feira (2), e foi celebrada pela juíza de paz Selma
Silva Moura.

Homem é preso
em Ceres por portar 50
comprimidos de ecstasy
Após denúncia anônima na
Delegacia de Ceres de que um
indivíduo, morador do centro
da cidade, receberia uma encomenda com vários comprimidos de “bala”, os polícias civis de Ceres entraram em ação.
Diante das informações,
a equipe prendeu o suspeito em flagrante no momento exato em que recebeu
o pacote, na manhã desta

terça-feira, dia 6. Dentro da
encomenda, havia 50 comprimidos de ecstasy.
Interrogado, o suspeito
confessou ter adquirido
comprimidos através de
contato na internet. Ele já
era investigado pela polícia
por tráfico de drogas. Agora, está preso na unidade
prisional da cidade, à disposição da Justiça.
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“Esse provimento da Corregedoria caiu com uma luva
devido à pandemia e a limitação de pessoas no dia da cerimônia civil, já que assim os
familiares e amigos assistem
o casamento sem colocar a
saúde e a segurança dos entes
queridos em risco, evitando
aglomerações. Foi um grande
avanço para o nosso estado
e depois de realizarmos esta
primeira videoconferência a
procura pelas cerimônias virtuais aumentou muito”, explicou a magistrada.

Segundo Rozimeire, celebrar o casamento pela internet foi a única forma encontrada pelo casal para não
adiar o tão sonhado “sim”.
Ela conta que, inicialmente,
o casamento estava marcado para abril deste ano, mas,
com a pandemia, veio a difícil decisão do adiamento.
“Queríamos muito formalizar o nosso amor e, desta
forma, evitarmos os riscos
e as dificuldades deste período inusitado. Foi tudo muito aconchegante, cômodo e

acolhedor”, contou.
Rozimeire e Augusto se
conheceram no Pará, vieram
para Goiânia em 2018 e já
estão juntos há cinco anos e
meio. Vestidos a caráter, eles
puderam realizar mais um
sonho juntos.
“Jamais poderíamos imaginar que seria tão especial,
mesmo sendo por videoconferência. Recebemos muitas
mensagens de carinho, nos
sentimos
extremamente
amados e isso nos deixou
muito felizes”, contou.

Maguito se reúne com secretários de Íris
Rezende para discutir problemas de Goiânia
Maguito Vilela (MDB),
candidato à prefeitura
de Goiania, se reuniu por
meio de videoconferência
com alguns membros da
equipe de Íris Rezende,
atual prefeito da capital.
O candidato pretendia
saber do andamento das
obras pela cidade e discutir
políticas públicas nas áreas
de saúde, educação e direi-

tos humanos. Maguito vem
repetindo que sua gestão
será uma continuidade do
trabalho do atual prefeito.
O candidato foi aconselhado a investir na área
de tecnologia. “Precisamos de conexões de fibra
ótica para conectar todas
as escolas, para projetos
como olimpíadas e até
campeonatos de robótica”,

declarou Marcelo Ferreira,
secretário da Educação. Em
resposta, Maguito afirmou
que a escola é sua primeira
prioridade como gestor.
Sobre eventos e turismo
em Goiânia, Maguito assegurou que a capital terá um
turismo forte, caso eleito.
“O Mutirama e o Zoológico
vão funcionar a todo vapor”, declarou.
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Horta em
Casa distribui 30 mil
sementes
para alunos
da rede
municipal

Secretaria Municipal de
Educação realizará a distribuição e mudas de hortaliças, do Projeto Horta Escolar, agora Horta em Casa,
para alunos de instituições
de ensino municipais de
Goiânia. As 10 mil mudas
de hortaliças são distribuídas mensalmente junto
com o kit merenda.
Retomado em agosto,
o projeto prevê, para outubro, distribuição de 30 mil
mudas, entre elas, alface,
pimenta, acelga, couve,
manjericão, jiló, entre outras. Entre as escolas cadastradas que recebem a ação,
estão: Centro Municipal de
Educação Infantil (Cmei)
Santa Luzia, escolas municipais Jardim Novo Mundo,
Itamar Martins Ferreira,
Manoel José de Oliveira,
Padre Pelágio, Amélia Fernandes e Padre Lima.
A Coordenadora Pedagógica do Projeto Horta
Escolar, Carmem Machado,
informa que essa atividade
é importante para o desenvolvimento da criança.
Durante os processos de
plantar, cuidar, colher um
alimento natural e saudável, a criança aprende
sobre sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente e alimentação saudável.
“Diante de inúmeros
relatos que recebemos,
percebemos o quanto essa
experiência tem contribuído, especialmente nesse
momento em que as crianças não estão indo para as
escolas. O cultivar, cuidar
das plantinhas todos os
dias, proporcionam um
momento lúdico e didático
e acrescenta muito para o
desenvolvimento da criança”, explicou Carmem.
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Chapada dos Veadeiros atinge quase
70 mil hectares, mas parque é reaberto
O
Reprodução

s bombeiros informaram que o incêndio que castiga
a Chapada dos Veadeiros
há quase duas semanas já
consumiu 67 mil hectares
de vegetação. Mesmo assim,
parte dele já foi controlado,
possibilitando, inclusive, a
reabertura do Parque Nacional para visitantes, nesta
quarta-feira (7).
De acordo com o tenente
Ailton Pinheiro de Araújo,
chefe da Seção de Operações
da Operação Cerrado Vivo,
do total atingido, 50 mil
hectares foram na região
da Área de Preservação
Ambiental do Pouso Alto
(APA), que fica ao redor do
parque. Os outros 17 mil
hectares queimados ficam
dentro do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros.
“No momento, estamos
atuando diretamente em quatro linhas de combate, com
um efetivo aproximado de
115 pessoas. Em função das
ações que já foram desenvolvidas, já conseguimos contro-

policial para apurar as circunstâncias do ocorrido e também
eventual natureza criminosa.
Caso comprovado a natureza
intencional do ato, será buscada a responsabilização dos autores”, explicou Menezes.

lar duas áreas”, explicou.
No entanto, ele ressaltou
que as condições climáticas
seguem desfavoráveis para o
trabalho de combate às chamas, com temperaturas acima de 30ºC, baixa umidade e
ventos de até 30 km/h.
Além dos bombeiros, o
trabalho de combate está
sendo feito por brigadistas e
voluntários. Eles utilizam uma

estrutura que contém mais de
20 veículos e cinco aviões.
Reabertura do parque
Em virtude do controle
do incêndio em alguns pontos, a concessionária que
administra o parque decidiu reabri-lo novamente
para visitação de turistas.
Ele estava fechado desde a
última sexta-feira (2).

De segunda a sexta-feira, a entrada no parque
pode ser feita das 8h às 12h
e nos sábados, domingos e
feriados, das 7h às 12h. A
saída do local deve ocorrer
no máximo até às 18h.
Investigação
A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar se
o incêndio na Chapada tem

origem criminosa. O delegado
Danilo Menezes abriu o inquérito na terça-feira (6) para
iniciar a investigação do incêndio. As informações preliminares serão coletadas junto
ao Corpo de Bombeiros.
“Chegou ao conhecimento
da Polícia Civil mais um triste
fato que é o incêndio na Chapada dos Veadeiros. Em função
disso foi instaurado inquérito

Incêndio destrói casas
O incêndio atingiu quatro
casas na cidade de Cavalcante e destruiu mais de 60 mil
hectares de Cerrado. Uma
das casas ficou com a cozinha totalmente destruída.
Moradores e vizinhos retiraram os eletrodomésticos.
Na segunda-feira (5), os
bombeiros e brigadistas do
ICMBio registraram que o
fogo já atingiu “cerca de 16 mil
hectares” do Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros, “o
que equivale a 6,6% da área
da unidade de conservação”.
De acordo com o tenente-coronel Pedro Carlos Borges de Lira, coordenador-geral da Operação Cerrado
Vivo, a vegetação rasteira
da região contribui para a
fácil propagação do fogo.

Prédios públicos de Goiás recebem iluminação em apoio à campanha Outubro Rosa
Reprodução

Prédios públicos do Governo de Goiás ganham
iluminação especial em
alusão ao Outubro Rosa.
Durante este mês, os palácios das Esmeraldas e
Pedro Ludovico Teixeira se
juntam à campanha, além
do Estádio Serra Dourada e
o Autódromo Internacional
Ayrton Senna, que ganham

iluminação cor de rosa.
Com a iniciativa, o Governo do Estado estimula
a prevenção do câncer de
mama e também do câncer
de colo do útero. Além disso, a busca do diagnóstico
precoce também é incentivada, por meio de autoexame no câncer de mama,
visita aos profissionais de

saúde e realização de outros procedimentos.
Para chamar a atenção
sobre a importância do Outubro Rosa, hospitais da rede
estadual de saúde também
estão com as fachadas iluminadas. Entre as unidades que
aderiram à campanha, estão
os Centros Estaduais de Reabilitação e Readaptação

Dr. Henrique Santillo (Crer)
e de Atenção Prolongada e
Casa de Apoio Condomínio
Solidariedade (Ceap-SOL);
os Hospitais Estaduais Geral
de Goiânia Dr. Alberto Rassi
(HGG), de Doenças Tropicais
Dr. Anuar Auad (HDT), de Urgências de Trindade (Hutrin)
e Ernestina Lopes Jaime (Heelj), de Pirenópolis.
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Número de empresas cresce
em 252,8 mil em um mês no país

A

retomada da economia está se refletindo no aumento do
número de empresas em
funcionamento. Segundo o
Mapa de Empresas do Ministério da Economia, em
setembro foram abertos
252.840 negócios a mais do
que foram fechados.
Em 31 de agosto, havia
19.289.824 empresas ativas
no país. Em 30 de setembro,
o número aumentou para
19.542.664.As
atividades
econômicas de maior destaque na criação de empresas
em setembro foram: cabeleireiros, manicure e pedicure;
comércio varejista de artigos
do vestuário e acessórios;
comércio varejista de bebidas; restaurantes e similares.
Cada empresa levou em média 2 dias e 21 horas para ser
aberta em setembro, o mesmo tempo registrado em
agosto. Do total de empresas criadas no mês passado,
32,8% demorou menos de
um dia para abrir.A Estratégia de Governo Digital prevê
a redução do tempo médio
de abertura de empresas no
país para apenas um dia até
o fim de 2022. Em 21 meses, o intervalo caiu quase à
metade. Em janeiro do ano

Fernando Frazão

passado, cada empresa levava, em média, 5 dias e 19
horas para ser aberta.Segundo a Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e
Governo Digital do Ministério da Economia, a moderni-

zação das Juntas Comerciais
e a ampliação da oferta de
serviços no portal gov.br
contribuíram para a redução
do tempo médio de abertura
de empresas.Medidas que
entraram em vigor com a

Lei de Liberdade Econômica,
como o registro automático
de empresas e a dispensa
de alvará para atividades de
baixo risco, também foram
decisivas na avaliação do órgão. (Agência Brasil)
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Dólar volta a
encostar em R$ 5,60
influenciado por Trump
Influenciado
por
fatores domésticos e
internacionais, o dólar,
que ontem (5) tinha
tido a maior queda diária em cinco semanas,
voltou a subir hoje (6) e
encostou na barreira de
R$ 5,60. A bolsa de valores fechou com queda, após iniciar o dia em
alta.
O dólar comercial
encerrou esta terça-feira (6) vendido a R$
5,598, com valorização
de R$ 0,029 (+0,52%). A
divisa operou em queda
na maior parte do dia.
Na mínima da sessão,
por volta das 12h, chegou a ser vendida a R$
5,48. A cotação, no entanto, reverteu o movimento, influenciada por
uma decisão do presidente norte-americano,
Donald Trump.
Em postagem na
rede social Twitter,
Trump anunciou a suspensão das negociações
para a votação de um
novo pacote de estímulos nos Estados Unidos
até depois das eleições

de novembro. No Brasil,
a cotação foi influenciada pelo anúncio de
que a apresentação do
Renda Cidadã, que seria
amanhã (7), foi adiada
para a próxima semana.
A reversão de expectativas também afetou
o mercado de ações.
O índice Ibovespa, da
B3 (a bolsa de valores
brasileira), fechou esta
terça-feira aos 95.615
pontos, com recuo de
0,49%. O indicador começou o dia em alta,
chegando a subir quase
1,4% durante a manhã,
mas passou a cair após
a postagem de Trump.
Todos os três principais índices de ações
dos Estados Unidos
viraram bruscamente
para baixo com o congelamento das negociações para o pacote
de estímulos. Em Wall
Street, o Dow Jones
(das empresas industriais) caiu 1,34%, o
S&P 500 perdeu 1,4% e
o Nasdaq (das empresas tecnológicas) caiu
1,57%.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil

km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta
1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
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------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +

couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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-

ANO 12, Nº 2574
pp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
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VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
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------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65 m,
seios fartos. Realizo fan
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
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Procena promove inclusão online
de artistas com deficiência

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução/Instagram

AC/DC lança a poderosa
inédita “Shot in the Dark”

A

3ª edição do Procena
Goiás começa nesta
quarta-feira (7) e conta com oficinas, webinários
e espetáculos que abordam
dança, acessibilidade e profissionalização de artistas
com deficiência. A programação é de graça, será transmitida pela internet e conta
com tradução em libras e recurso de autodescrição.
O evento começa às 9h
desta quarta-feira e vai até
sábado (10), com transmissão

pelo YouTube, Instagram e Facebook do evento. O Procena
conta com apoio do Fundo de
Arte e Cultura de Goiás.
Segundo a organização,
por conta da pandemia de Covid-19, a programação precisou ser adaptada para o meio
virtual. Apesar da falta de contato físico, os organizadores
esperam um alcance maior
do evento, possibilitando que
mais pessoas participem.
Os espetáculos são compostos por diversas lingua-

gens artísticas, passando pelo
teatro, dança, circo e música.
Programação
Neste primeiro dia de
evento, haverá duas oficinas: “Dance ability”, às 9h,
com Ana Alonso; e “Corpo
Zona Dissoluta”, com Alexandre Américo, às 14h.
Já às 17 horas, acontece o
debate do evento “Papo
#PraCegoVer”, com Patrícia
Braille e Luciene Gomes.
Na quarta-feira (7), às

19h, o público vai conferir o
espetáculo “Dez Mil Seres”,
apresentado pela companhia portuguesa Dançando
com a Diferença. Durante
todos os dias pela manhã,
haverá a exibição da websérie “Essa é minha arte!
Qual é a sua?”.
A programação conta
com webinários sobre formação em dança e recursos
de acessibilidade, políticas
culturais e a produção de artistas com deficiência.

A espera acabou, amigos, e o AC/DC está oficialmente de volta!
A lendária banda de
Rock retorna tão poderosa quanto sempre foi na
nova “Shot in the Dark”,
que acaba de ser disponibilizada na íntegra nos
serviços de streaming e
também em uma espécie
de visualizer no YouTube.
A canção é exatamente
o que se esperaria dessa
formação clássica, com
Brian Johnson (vocal), Cliff Williams (baixo) e Phil
Rudd (bateria) de volta
ao grupo ao lado de An-

gus Young e Stevie Young,
mas em se tratando do
AC/DC isso está longe de
ser algo ruim.
O riff já tem tudo para
se tornar um dos favoritos
dos fãs, o solo está sensacional, e estruturalmente a
música traz o bom e velho
Rock and Roll — fácil de digerir, difícil de esquecer.
A primeira música da
banda desde Rock or Bust
(2014) é pra deixar qualquer um empolgado, já que
essa é apenas a primeira
prévia do novo disco Power
Up, previsto para chegar
em 13 de Novembro.

