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Confiança empresarial 
avança 9 pontos em Goiás
A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) divulgou dados atualizados do Índice de Confiança do Empresário Indus-
trial (ICEI). Com crescimento de 9,3 pontos na comparação com julho/2020, o ICEI Goiás em agosto atingiu 60,5 pontos. p2
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Confiança empresarial avança 
nove pontos em Goiás

A Federação das Indús-
trias do Estado de 
Goiás (Fieg) divulgou, 

nesta terça-feira (1º/9), dados 
atualizados do Índice de Con-
fiança do Empresário Industrial 
(ICEI). Com crescimento de 9,3 
pontos na comparação com 
julho/2020, o ICEI Goiás em 
agosto atingiu 60,5 pontos. Se-

gundo a Fieg, é o melhor resul-
tado do indicador desde que a 
pandemia do coronavírus fe-
chou parte do setor produtivo, 
em março. Em fevereiro, antes 
dos impactos econômicos ad-
vindos da Covid-19, o ICEI esta-
va em 63,5 pontos.

A confiança é maior nos 
pequenos negócios. De acor-

do com a pesquisa, as em-
presas de pequeno porte al-
cançaram a melhor média do 
indicador, com 63,1 pontos. 
Nesse segmento, tanto o In-
dicador de Condições quanto 
o de Expectativas fecharam 
acima da linha divisória dos 
50 pontos, com 58,8 e 65,3 
pontos, respectivamente.

Segundo o levantamento da 
Fieg, as médias e grandes empre-
sas ainda permanecem abaixo 
da linha divisória dos 50 pontos, 
com 46,1 e 49,1 pontos, respec-
tivamente. Entretanto, ambos os 
segmentos mostram-se confian-
tes para os próximos seis meses, 
com Indicador de Expectativas na 
casa dos 65 pontos.

O ICEI é um indicador que 
antecede o desempenho in-
dustrial e sinaliza as mudanças 
de tendência da produção in-
dustrial. A metodologia consi-
dera um intervalo de 0 a 100, 
sendo que todos os valores aci-
ma dos 50 pontos indicam con-
fiança do empresário e abaixo 
apontam falta de confiança.

 José Paulo Lacerda 

Goiânia lidera 
ranking de 
transparência 
no combate à 
covid-19

A capital goiana lidera 
ranking de transparência 
sobre a covid-19 divul-
gado ontem pela ONG 
Transparência Interna-
cional, um dos mais res-
peitados organismos de 
combate à corrupção no 
mundo. No levantamen-
to, Goiânia obteve nota 
99, numa escala de 0 a 
100, e foi classificada na 
categoria “ótimo”, junto 
com Macapá-AP e Vitó-
ria-ES e João Pessoa-PB.

O estudo aponta que a 
atual administração tem 
sido eficiente na execu-
ção orçamentária para o 
combate à pandemia, ao 
mesmo tempo que reali-
za um eficiente trabalho 
de comunicação para 
divulgar os gastos e in-
vestimentos na saúde da 
população, com informa-
ções claras e acessíveis 
sobre as contratações 
emergenciais para o com-
bate à Covid-19.

De acordo com o Contro-
lador-Geral do Município, 
Juliano Bezerra, o resulta-
do indica que Goiânia está 
cumprindo as exigências da 
Lei Federal nº 13.979/2020, 
que regulamentou as me-
didas para enfrentamento 
da emergência de saúde 
pública decorrente da pan-
demia do coronavírus.

De acordo com o con-
trolador-geral do muni-
cípio, Juliano Bezerra, a 
Prefeitura tem trabalhado 
para manter um alto nível 
de transparência em todas 
as áreas. “Alcançar esta 
nota foi possível graças ao 
trabalho empenhado de 
toda a equipe, junto com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde e Secretaria Munici-
pal de Comunicação, para 
dar publicidade aos gastos 
no enfrentamento da pan-
demia e na alimentação 
dos dados no Portal da 
Transparência”, ressaltou.  

Nesta nova rodada, 
a ONG adotou critérios 
mais rigorosos para a 
formação do ranking, 
passando a acompa-
nhar também doações, 
programas de estímulo 
econômico e medidas de 
proteção social.

Goiás tem aumento de 38% em queimadas 
no mês passado ante agosto de 2019

Passageiros protestam contra desativação 
do terminal de ônibus de Nerópolis

O Estado de Goiás registrou 
no último mês, entre o dia 1º 
e 31 de agosto, 964 focos de 
queimadas, segundo informou 
o governo estadual. Em com-
paração com o mesmo perí-
odo do último ano, quando 
foram registrados 698 focos, 
houve um aumento de 38,1%.

Entre as regiões onde o 
número de focos de incêndio 
mais cresceu está a região su-
doeste do Estado, divisa com 
Mato Grosso e Minas Gerais, 
que passou de 83 focos em 

agosto de 2019 para 398 in-
cêndios em 2020, alta de 
379,5%. Umidade. Nesta ter-
ça-feira (1º), o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) 
emitiu alerta de perigo para 
a baixa umidade do ar, entre 
20% e 12%, na região que 
inclui grande parte de Goi-
ás, além de Tocantins, Ma-
ranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e São Paulo.

O instituto alerta para o 
“risco de incêndios flores-
tais e à saúde”. 

Moradores de Nerópolis 
que dependem do trans-
porte coletivo fazem um 
protesto ao longo desta ter-
ça-feira (1º/9) pela reaber-
tura do terminal de ônibus 
da cidade. O local foi desati-
vado temporariamente. 

Segundo a Compa-
nhia Municipal de Trans-
portes Coletivos (CMTC), 
moradores de Nerópolis 
começaram a contar, no 
dia 15 de agosto, com 

uma linha direta para Goiâ-
nia. “Esta linha trará o pas-
sageiro direto para Goiânia 
sem a necessidade de em-
barque e desembarque no 
Terminal Nerópolis, que será 
desativado temporariamen-
te”, informou a Companhia.

Para isso, conforme foi divul-
gado pela CMTC, as três linhas 
alimentadoras que atendiam 
a cidade foram desativadas. 
“Porém, o atendimento a todos 
os bairros feito pelas linhas ali-

mentadoras permanece com a 
linha Direta 581”, destacou.

No entanto, os passageiros 
alegam que o novo forma-
to tem atrasado as viagens. 
“Tem dias que esperamos 
mais de duas horas pelo ôni-
bus, que sai daqui lotado”, diz 
uma moradora de Nerópolis. 

Em nota, a CMTC informou 
que a nova operação conta 
com 20 viagens de segunda a 
sexta-feira e aos finais de se-
mana com 13 viagens.
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Bolsonaro prorroga auxílio emergencial 
e fixa novas parcelas em R$ 300
Ao lado do ministro 

Paulo Guedes e de 
líderes do ‘centrão’, 

o presidente Jair Bolsonaro 
confirmou, na manhã desta 
terça-feira, 1º de setembro, a 
prorrogação do auxílio emer-
gencial até dezembro deste 
ano. Serão mais quatro parce-
las de R$ 300, conforme an-
tecipou o Broadcast, sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado. “Nós decidimos 
aqui, atendendo a Economia, 
em cima da responsabilidade 
fiscal, fixá-lo (o auxílio) em 300 
reais”, disse o presidente.

Ao redor de Bolsonaro, 
estavam nomes como o presi-
dente do PP, Ciro Nogueira (PI), 
e os líderes do governo na Câ-
mara, Ricardo Barros (PP-PR), e 
no Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE). O pronunciamento 
foi feito logo após Bolsonaro 
oferecer um café da manhã 
a líderes do Congresso para 

acertar os últimos ajustes da 
prorrogação do benefício.

A iniciativa de conversar 
com os congressistas antes de 
finalizar a proposta é mais um 

gesto de aproximação do pre-
sidente com o Legislativo. O 
anúncio, inclusive, foi antecipa-
do no último final de semana 
por um dos principais líderes do 

centrão, o deputado Arthur Lira 
(PP-AL), que também estava 
perto de Bolsonaro nesta terça.

Entre os participantes do 
encontro também estavam 

os ministros da Economia, 
Paulo Guedes, da Secretaria-
-Geral, Jorge Oliveira, do Ga-
binete de Segurança Institu-
cional (GSI), Augusto Heleno, 

e da Casa Civil, Walter Braga 
Netto. Foram convidados 
cerca de 20 parlamentares 
do chamado ‘centrão’ e ou-
tros alinhados ao governo.

Marcos Corrêa

Reprodução

Rodrigo Maia afirma que portaria sobre aborto legal é inconstitucional
O presidente da Câma-

ra, deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), disse nesta terça-
-feira (1º/9) que a  portaria 
do Ministério da Saúde que 
altera os procedimentos para 
o aborto legal em caso de es-
tupro é “ilegal” e “inconstitu-
cional”.  O congressista avalia 
que se o governo não recuar, 
Parlamento ou Supremo Tri-
bunal Federal (SPT) podem 
sustar a medida.

De acordo com a portaria, 
os procedimentos devem ser 
seguidos para garantir a lici-

tude do aborto e a seguran-
ça jurídica aos profissionais 
de saúde envolvidos.

“Não é o Ministério da Saú-
de que pode tomar a decisão 
como tomou, uma interferência 
em uma lei. A melhor decisão é 
que o governo pudesse recuar, 
se isso não ocorrer, devemos 
ter voto aqui na Câmara ou ir 
ao Supremo Tribunal Federal 
para sustar uma portaria ilegal”, 
disse o presidente da Câmara.

 Para Maia, a legislação 
brasileira já define um marco 
“claro e nítido” sobre o estu-

pro. A nova norma prevê que, 
antes de aprovar a interrupção 
da gravidez, a equipe médica 
deverá informar a gestante 
acerca da possibilidade de vi-
sualizar o feto ou embrião por 
meio de ultrassonografia, caso 
assim deseje. Outro ponto exi-
ge que médicos, profissionais 
de saúde ou responsáveis por 
estabelecimento de saúde no-
tifiquem à polícia os casos em 
que houver indícios ou confir-
mações de estupro. Especialis-
tas avaliam que a medida pode 
dificultar o acesso de mulheres 

ao direito já previsto em lei.
“A gente não deve criar 

nenhum tipo de decreto, ou 
portaria que constranja a de-
cisão da mulher. Uma portaria 
completamente ilegal, incons-
titucional, que não respeita as 
normas legais do nosso país. É 
a minha posição pessoal, por 
isso que eu não digo nem pos-
so dizer qual vai ser a decisão, 
mas eu acho que o melhor 
caminho é que o governo pu-
desse recuar e pudesse discu-
tir com o Congresso, debater 
o assunto”, argumentou.
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Convenções partidárias dão 
largada para a corrida eleitoral
Está aberta a temporada 

de convenções parti-
dárias para as eleições 

municipais de 2020. De acordo 
com o novo calendário eleitoral, 
estabelecido por causa da pan-
demia da covid-19, o prazo para 
definição pelos partidos de can-
didatos aos cargos de prefeito, 
vice-prefeito e vereador vai até 
o dia 16 de setembro.

Pela primeira vez na histó-
ria, por causa da pandemia do 
novo coronavírus, os partidos 
poderão optar por realizar 
as convenções virtualmente. 
Considerada uma das etapas 
principais do processo eleitoral, 
além de escolher os candidatos 
que disputarão o pleito, nessa 
reunião, os partidos também 
decidem se vão participar da 
eleição majoritária (prefeitos 
e vice-prefeitos), proporcional 
(vereadores), ou ambas e sor-
teiam os números com os quais 
os candidatos irão concorrer.

Na disputa deste ano, a ex-
pectativa da Justiça Eleitoral é 
que 500 mil registros de candi-

daturas serão confirmados em 
todo território nacional. O pri-
meiro e segundo turno das elei-
ções municipais de 2020 serão 
realizadas, respectivamente, 
nos dias 15 e 29 de novembro.

 
Drive thru
Na maior cidade do país, 

São Paulo, as convenções co-
meçaram nesta segunda (31) 
de um jeito bem diferente 
do tradicional. No lugar das 
grandes festas marcadas por 
muita música e decorações, as 
legendas adotaram sistemas 
virtuais, drive-thru e drive-in.

Na sede do DEM, por 
exemplo, os votantes pude-
ram realizar todo o procedi-
mento sem sair do carro. Já 
para pessoas do grupo de 
risco da covid-19, uma equi-
pe levou o livro de assinatu-
ra e a urna para depósito da 
cédula. Os demais delegados 
foram até as mesas monta-
das, respeitando as medidas 
de segurança. Outras siglas 
adotaram o mesmo formato.

 Outras mudanças
Para atender às recomen-

dações médicas e sanitárias 
além da convenção virtual, 
será possível digitar a ata, re-
gistrar lista de presença, fazer 
cadastro dos candidatos e en-
caminhar tudo pela internet 
para a Justiça Eleitoral. O for-
mato virtual também poderá 
ser adotado para a definição 
dos critérios de distribuição 
dos recursos do Fundo Especial 

de Financiamento de Campa-
nha. As legendas devem garan-
tir ampla publicidade, a todos 
os seus filiados, das datas e 
medidas que serão adotadas.

As agremiações terão au-
tonomia para utilizar as fer-
ramentas tecnológicas que 
entenderem mais adequa-
das para as convenções vir-
tuais, desde que obedeçam 
aos prazos aplicáveis nas 
eleições 2020 e às regras ge-

rais da Lei nº 9.504/1997 (Lei 
das Eleições) e da Resolução 
TSE nº 23.609/2019, com as 
adaptações previstas quanto 
à abertura do livro-ata, regis-
tro de dados, lista de presen-
ça e respectivas assinaturas.

 
Antecedência
Realizar as convenções nos 

primeiros dias do início do pra-
zo pode ser um fator facilitador 
para a organização dos parti-
dos, já que após a convenção e 
o envio da ata, as agremiações 
já podem gerar e encaminhar 
o pedido de registro dos candi-
datos à Justiça Eleitoral.

O próprio presidente do 
TSE, ministro Luís Roberto 
Barroso, já ressaltou a ne-
cessidade de partidos e can-
didatos não deixarem para a 
última hora a apresentação 
dos requerimentos de regis-
tro de candidatura, cuja data 
limite é o dia 26 de setem-
bro, uma vez que a sobre-
carga nos dois últimos dias 
pode gerar transtornos e im-

pedir o envio pela internet.
 
Último prazo
A entrega da documentação 

pela internet expira às 8h do 
dia 26 de setembro. Após esse 
horário, a entrega terá que ser 
presencial e agendada, exigin-
do deslocamento ao cartório e 
os devidos cuidados sanitários. 
O agendamento para atendi-
mento presencial será feito pe-
los meios informados por cada 
TRE e cartórios eleitorais, e es-
tará disponível das 8h30 às 19h. 
O atendimento será marcado 
conforme a ordem de chegada 
dos pedidos - o interessado não 
poderá escolher o horário.

Depois de receber os re-
querimentos, a Justiça Eleito-
ral valida a documentação e a 
encaminha à Receita Federal 
para emitir o CNPJ. Tendo CNPJ 
e o registro, os candidatos já 
podem abrir conta-corrente da 
campanha e estão aptos para 
iniciar a arrecadação de recur-
sos após o dia 26 de setembro. 
(Agência Brasil)

Fábio Pozzebom



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

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

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

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
au20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 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 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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-------------------------------
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 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA 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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Inscrições para o 
Festival de Cultura da 
UEG são prorrogadas

Foi prorrogado até a pró-
xima segunda-feira (7/9) o 
período de inscrições para 
os interessados em se apre-
sentar na edição online do 
Festival de Cultura da Uni-
versidade Estadual de Goiás 
(UEG). O evento será reali-
zado em setembro em for-
mato remoto por conta da 
pandemia de covid-19. Ele é 
organizado pela Pró-reitoria 
de Extensão e Assuntos Es-
tudantis (PrE) e a UEG TV.

De acordo com o reitor da 
UEG, professor Valter Cam-
pos, o Festival de Cultura é 
um evento extremamente 
importante por se tratar de 
uma atividade de extensão 
e pedagógica que possibili-
ta processos formativos e o 
desenvolvimento cultural e 
artístico da comunidade aca-
dêmica. “É uma ótima opor-
tunidade para promover o 
acesso a manifestações artís-
ticas, incentivar o surgimento 
de novos valores e manter 
vivas as tradições culturais de 
Goiás. Tudo isso, num con-
texto de desvalorização da 
cultura, exatamente quando 
ela é essencial para atenuar a 
dor e desesperança em tem-
pos de pandemia”, disse.

A professora Adriana Ri-

bon, pró-reitora de Extensão e 
Assuntos Estudantis da UEG, des-
tacou a importância do Festival, 
que cria um espaço que reforça 
o pertencimento da comunidade 
acadêmica à Instituição da qual 
participa. “O Festival de Cultura 
da UEG proporcionará momen-
tos exitosos e prazerosos que 
contribuirão positivamente no 
processo formativo de nossos 
estudantes com o objetivo de en-
volver toda a comunidade e pro-
porcionar a valorização e divulga-
ção de atividades que expressem 
as diversidades artístico-culturais 
nesse momento de necessidade 
de isolamento social”, disse.

Segundo o professor Marce-
lo Costa, coordenador de Radio-
teledifusão da UEG TV, as univer-
sidades são plataformas de arte 
e cultura. De acordo com ele, as 
ações de ensino, pesquisa e ex-
tensão são espaços férteis para 
o desenvolvimento dos valores 
da cultura local e das artes, o que 
configura a Universidade como 
um espaço de preservação da 
cultura e de transformação so-
cial. “A UEG TV sente-se honra-
da em poder compartilhar da 
realização do Festival de Cultu-
ra da UEG, tendo a certeza de 
que a Universidade e a Cultura 
podem transformar as rela-
ções humanas”, afirmou. 

‘Jurassic World: 
Acampamento 
Jurássico’ ganha trailer

A série de animação 
Jurassic World: Acam-
pamento Jurássico 

ganhou um trailer nesta terça-
-feira, dia 1º. A Netflix anun-
ciou, também, a criação de 
um site interativo dedicado 
à produção. A estreia será no 
dia 18 de setembro, na Netflix.

Por trás da série da 
DreamWorks produzida 

pela Universal Pictures e 
Amblin Entertainment es-
tão nomes como Steven 
Spielberg, Colin Trevor-
row, Frank Marshall, Scott 
Kreamer, Aaron Hammers-
ley e Lane Lueras. Jurassic 
World: Acampamento Ju-
rássico conta uma história 
paralela da franquia Jurassic 
World: Mundo Jurássico.

Em 8 episódios de 22 
minutos cada um, a série 
acompanha seis adolescen-
tes que participam de um 
acampamento de aventuras 
no outro lado da Ilha Nublar. 
Conforme os acontecimen-
tos vão se desenvolvendo e 
os dinossauros da ilha saem 
de controle, cada pessoa do 
grupo descobre que sua vida 

depende do que ela e seus 
companheiros podem fazer.

Isolados do mundo ex-
terior, eles, que não se co-
nhecem, devem tornar-se 
amigos e, posteriormente, 
uma família, enquanto se 
unem para se proteger 
dos dinossauros e revelar 
segredos que podem afe-
tar o mundo inteiro.

Reprodução


