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PF desarticula esquema de
fraude em aposentadoria
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a Operação Pravum, visando combater esquema fraudulento de obtenção
de aposentadoria por idade rural na Agência da Previdência Social (APS) de São Simão, no interior de Goiás. p2
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Caiado prorroga por mais 120 dias estado
de emergência em saúde pública
O governador publicou decreto que prorroga por mais 120
dias a situação de emergência na saúde pública em Goiás. p3

jornalismo@diariodoestadogo.com.br

cotidiano

2

Goiânia, 11 de Setembro de 2020

PF desarticula esquema de fraude
em aposentadoria no interior de Goiás
Reprodução

A

Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10/9) a Operação
Pravum, visando combater
esquema fraudulento de
obtenção de aposentadoria
por idade rural na Agência
da Previdência Social (APS)
de São Simão, no interior
de Goiás. A ação ocorre com
apoio do Instituto Nacional

do Seguro Social (INSS).
Cerca de 25 policiais federais e servidores do INSS cumprem sete mandados de busca
e apreensão expedidos pela
Justiça Federal de Jataí, nos
municípios de Quirinópolis,
Cachoeira Alta e Paranaiguara.
A investigação começou
em 2019 a partir da verificação
pelo INSS de irregularidades

Covid-19: Goiás registra
4.062 novos casos e
96 mortes em 24 horas
Goiás registrou 4.062 novos
casos da covid-19 e 96 mortes
pela doença nas últimas 24 horas,
segundo boletim da Secretaria de
Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgado na tarde desta
quinta-feira (10/9). Com as atualizações, o Estado chega a 157.180
casos confirmados e 3.627 óbitos.
De acordo com a SES-GO,
Goiás registra 147.250 pessoas recuperadas. No Estado, há

218.771 casos suspeitos em
investigação. Outros 115.508
já foram descartados.
Além dos 3.627 óbitos
confirmados de covid-19 em
Goiás até o momento, o que
significa uma taxa de letalidade de 2,31%, há 245 óbitos
suspeitos que estão em investigação. Já foram descartadas 1.293 mortes suspeitas
nos municípios goianos.
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na concessão de benefícios
rurais na APS de São Simão.
Os requerimentos dos benefícios levantaram suspeitas por
conter diversos documentos
semelhantes, repetição de
testemunhas em contratos,
coincidências de números de
telefone, repetições dos IPs
das máquinas utilizadas para a
realização dos agendamentos,

notas e recibos sem a ciência
dos emitentes, dentre outros
indícios de falsidade.
Estima-se que o prejuízo
causado ao INSS gira em torno de R$ 385 mil e a economia
proporcionada com a presente operação, considerando
a expectativa de sobrevida
projetada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística

Aparecida de Goiânia autoriza
funcionamento de cinemas
A prefeitura de Aparecida de Goiânia publicou no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da cidade
portaria que autoriza a
reabertura dos cinemas
localizados no município. Para retomarem as
exibições, as empresas
deverão cumprir diversas
medidas preventivas ao
coronavírus. Entre elas,
não exceder 30% de lotação de cada sala.
Os estabelecimentos
também deverão ordenar

e manter o distanciamento
mínimo de 1,5 metros nas
filas de bilheterias, bombonieri com demarcação
indicativa. Ficam também
obrigados a disponibilizarem
álcool 70% para higienização das mãos dos clientes e
funcionários e ainda aferir
a temperatura corporal dos
frequentadores. O uso de
máscara é obrigatório em todos os ambientes.
Nos banheiros, devem ser
disponibilizados sabonete
e papel toalha para limpeza

(IBGE), chega a mais de R$ 3
milhões a título de pagamentos futuros aos beneficiários.
Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato
previdenciário, com penas
que alcançam mais de 10 anos
de prisão. O nome da operação faz referência à expressão
“enganador” em latim.

das mãos. Após cada sessão,
as salas devem ser higienizadas com álcool 70% ou
sanitizante similar. Puxadores, poltronas e corrimãos
devem ser limpos ao final de
cada exibição.
Os funcionários devem
ser orientados a intensificar a limpeza das áreas
com desinfetantes próprios
para a finalidade e registrados na ANVISA e realizar
a desinfecção frequente,
preferencialmente com álcool 70% de: superfícies e
utensílios frequentemente
tocados como: maçanetas,
mesas, cadeiras, balcões,
interruptores e outros.
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Associação
realiza
campanha
de adoção de
cães e gatos
em Goiânia
A Associação de Proteção aos Animais Miau
Au Au realiza, no próximo dia 19 de setembro,
evento de adoção com
cerca de 20 animais, entre cães e gatos adultos
e filhotes. A ação é feita
em parceria com o Estação da Moda Shopping.
Os animais terão suas
fotos
compartilhadas
nas redes sociais (Facebook e Instagram) do
grupo e do shopping
a partir do dia 10 e os
interessados
poderão
fazer a triagem para
adotar um deles virtualmente, nos perfis do
grupo. Os aprovados,
poderão agendar a retirada do bichinho no Estação da Moda.
Segundo a presidente
da Associação de Proteção aos Animais Miau
Au Au, Camila Amorim, é
importante lembrar que
a busca por animais para
adotar precisa ser por
motivos certos. “Muitas
pessoas querem o animal para servir de entretenimento para os filhos
que estão sem aulas,
outras não conversaram
com todos os membros
da família sobre a decisão.Mas é preciso pensar
em cuidados para a vida
toda. Posso dizer que em
nosso grupo a procura
dobrou, mas o aproveitamento é muito baixo”,
diz ela sobre o resultado
efetivo de adoções.
De acordo com o Instituto Pet Brasil (IPB), a
população pet no Brasil é
de cerca de 140 milhões
de animais, entre cães,
gatos, peixes, aves, répteis
e pequenos mamíferos.
A maioria é de cachorros
(54,2 milhões), e gatos
(23,9 milhões). Desses, 3,9
milhões - 2,7 milhões de
cães e 1,2 milhões de gatos - estão em condição de
vulnerabilidade, vivendo
sob tutela de famílias abaixo da linha de pobreza ou
nas ruas, mas recebendo
cuidados de pessoas.
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PSDB realiza convenção em
Goiânia no modelo drive-in
O

Talles Barreto

as e o PSDB tem essa marca.
Nosso partido tem essa característica e nós queremos
devolver o orgulho de ser
goianiense para a população
da nossa capital”, frisou.
Barreto lembra que a convenção seguirá as orientações
sanitárias como uso de álcool
em gel, máscara facial, distanciamento entre pessoas, limite
de quatro pessoas por carro e
proibição da participação de
crianças menores de 12 anos.

PSDB anunciou para
esta
sexta-feira
(11/9) a convenção
da sigla em Goiás. Será a partir das 18 horas, no Music
Park Drive. Na ocasião, serão
definidos candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereadores. O evento em formato
drive-in, dentro dos carros,
deve formalizar a escolha do
nome do deputado estadual
Talles Barreto para o cargo
majoritário e permitirá a
participação das lideranças
seguindo as orientações sanitárias devido a pandemia.
São esperados aproximadamente 500 carros para a realização da convenção.
O pré-candidato a prefeito Talles Barreto ressalta
o legado socialista que o
PSDB possui de cuidar das
pessoas. “Fazer um grande
mandato é cuidar das pesso-

Pré-convenção

Em março deste ano Talles
disputou as prévias do PSDB
com o correligionário Divino
Damásio. O parlamentar obteve a maioria dos votos durante a pré-convenção e desde então elabora o plano de
governo e realiza reuniões
para discutir as principais
demandas da capital.

Caiado prorroga por mais 120 dias estado de emergência em saúde pública
O governador Ronaldo
Caiado publicou no Diário
Oficial do Estado, nesta quinta-feira (10/9), decreto que
prorroga por mais 120 dias
a situação de emergência
na saúde pública no em Goiás por causa da pandemia
do novo coronavírus. Goiás
está em estado de emergência em saúde pública desde
o dia 13 de março, quando
foi publicado o Decreto nº
9.653, após a confirmação
dos três primeiros casos de
coronavírus no Estado.

Segundo o novo decreto,
a situação de emergência
pode ser revista a qualquer
momento, assim o prazo
pode ser prorrogado novamente ou até diminuído, de
acordo com a evolução da
situação epidemiológica no
Estado. Segundo o governo
de Goiás, o decreto publicado pelo governador Ronaldo
Caiado no dia 13 de julho,
com normas e protocolos a
serem seguidos para a reabertura e o funcionamento
seguro do comércio e de

outras atividades, segue
inalterado e vigente.
Segundo o secretário de
Estado da Casa Civil, Alan
Tavares, os sucessivos documentos oficiais relacionados ao funcionamento da
administração pública e das
atividades econômicas em
geral têm como objetivo mitigar os efeitos da pandemia
do novo coronavírus. “Esses
decretos, de efeitos temporários, estabeleceram prazos
de vigência que se encerram no mês de setembro.

Entretanto, diante do atual
patamar
epidemiológico,
algumas medidas ainda se
mostram necessárias, como,
por exemplo, a possibilidade
de estabelecer, em algumas
hipóteses, regime de teletrabalho para os servidores
públicos com a finalidade de
evitar aglomeração nos órgãos”, diise Tavares.
Outra medida impactada
pelo novo decreto é a prorrogação da requisição do
Hospital do Servidor Público Fernando Cunha Junior,

localizado no Parque Acalanto, em Goiânia, que é do
Instituto de Assistência dos
Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), mas
é utilizado pela Secretaria
de Saúde como Hospital de
Campanha (HCamp) para
Enfrentamento ao coronavírus. A unidade conta com
210 leitos, sendo 86 Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) e 124 de enfermarias.
Da abertura dele, no dia 26
de março, até a 0h desta
quinta-feira, dia 10, 14.782

pacientes foram atendidos.
A taxa atual de ocupação
das UTIs está em 95% e das
enfermarias em 97%.
“Medidas de contenção
de gastos com a máquina
pública também foram
prorrogadas, posto que
a arrecadação estadual
foi igualmente afetada. O
decreto recentemente publicado não inova no ordenamento jurídico, somente prorroga por 120 dias
medidas já em vigência”,
disse o secretário.
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Brasil manterá contrato com AstraZeneca
O

Reprodução

contrato do governo
federal de aquisição
da vacina firmado
com a farmacêutica AstraZeneca não sofrerá alteração,
disse ontem o secretário
executivo do Ministério da
Saúde, Élcio Franco Filho. Ele
afirmou ainda que o acordo
de encomenda tecnológica
já foi assinado.
A notícia da suspensão,
porém, foi recebida no Palácio do Planalto como “um
balde de água fria”, nas
palavras de um auxiliar do
presidente Jair Bolsonaro. O
Brasil tem acordo com a farmacêutica que garante acesso a 100 milhões de doses 30 milhões seriam entregues
entre dezembro e janeiro e
70 milhões, ao longo dos dois
primeiros trimestres de 2021.
“O contrato da Fiocruz
e AstraZeneca não sofrerá
qualquer alteração. Além do
memorando de entendimento, o acordo de encomenda
tecnológica já foi assinado
eletronicamente pela AstraZeneca e pelo Brasil, pela
Fiocruz”, disse Franco.
O ministério disse que
não sabe quanto o cronograma para desenvolver a vaci-

na será afetado e destacou
ser natural a reação adversa
reportada. “O risco da compra adiantada de uma vacina é inerente a conjuntura,
não apenas para o Brasil,
mas para qualquer país. Vários países estão investindo

na promessa de uma vacina
segura, de forma adiantada
sob pena de não ter acesso à
imunização quando essa for
comprovada. Portanto, é um
risco medido e necessário
sobre o aspecto clínico e tecnológico”, afirmou a pasta.

Mais cedo, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, adotou tom
semelhante. “Vamos aguardar, né? Vacina é isso aí, pô.
Toda questão de pesquisa e
desenvolvimento de alguma
coisa avança e, às vezes, so-

fre alguns recuos”, disse.
Franco ainda reforçou que
embora haja alta expectativa
de oferecer a vacina, “não podemos perder de vista a segurança do processo e segurança
da população a ser imunizada”.
Ele também afirmou que

o Brasil acompanha o desenvolvimento de outras vacinas,
via Instituto Butantã (que
participa dos testes da Coronavac, chinesa) e pelo Instituto de Tecnologia do Paraná
(que pretende fazer testes da
vacina russa, Sputnik V).

(62) 3434-5525 /
3434-5565 / 3434-5559
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Veículos
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
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
------------------------------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
whatsapp: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 TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
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
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

ANO 12, Nº 2549
RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588

classificados
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-----------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
-----------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-----------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
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PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes - 125
a 284m². COD: 638124.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Cobertura
5 suítes. Maria Paulo (62)
8450-0777
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

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
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da 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

RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

------------------------------GALPÃO 464 m² c/ mezanino Lote 1000 metros,
perto da BASEC.

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
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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
com o administrativo da
empresa de forma geral,
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.
------------------------------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 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
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 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 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
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
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
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Fica 2020 anuncia ampliação
de premiações para filmes
de temática ambiental

Reprodução

A

Secretaria de Cultura
(Secult Goiás) anunciou que a 21ª edição
do Festival Internacional de
Cinema e Vídeo Ambiental
(Fica 2020), que ocorrerá em
formato digital entre os dias
16 e 21 de novembro, terá
mudanças na premiação.
Pela primeira vez o evento vai
contemplar não só as obras
vencedoras, mas também todas as produções que forem
selecionadas para a mostra.
Ao todo serão distribuídos R$ 142,5 mil em valores que variam de R$ 2 mil
a R$ 7 mil, nas premiações:
Cora Coralina, Carmo Bernardes, Acari Passo, João
Bênnio, Jesco Von Putkammer, Luiz Gonzaga Soares

(menção honrosa), além
de troféus e certificados.
O diferencial nesta edição
é que os filmes que forem escolhidos nas mostras competitivas do festival receberão
uma taxa de seleção, denominada de Prêmio José Petrillo,
no valor de R$ 3,5 mil para
longa-metragem e R$ 2 mil
para cada curta-metragem.
Esse montante é acumulável
com outros prêmios que o
realizador possa vir a receber
durante o festival.
Haverá, ainda, premiação à
Mostra da Associação Brasileira
de Documentaristas e Curta-Metragistas de Goiás (ABD),
nas categorias melhor filme de
ficção, melhor filme documentário, melhor filme de experi-

mental, melhor diretor, direção
de fotografia, roteiro, atuação,
melhor som, trilha musical e
direção de arte, com valores
de R$ 2, 5 mil e R$ 2 mil.
Outro destaque do Fica
2020 é para o prêmio Goiás
do Futuro, criado nesta edição, com valores de R$ 5 mil,
R$ 3 mil e R$ 2 mil, que serão
concedidos para propostas
de ideias de sustentabilidade relacionadas ao meio
ambiente e ao empreendedorismo que visem tornar a
cidade de Goiás mais sustentável e inovadora.
O prêmio foi criado para
auxiliar a histórica Vila Boa,
palco de memoráveis edições do Fica, a gerar mais
empregos e renda, já que,

neste ano, não haverá atividades presenciais do festival
no município.
O secretário de Cultura,
Adriano Baldy, destaca que,
mesmo com a redução do orçamento, a proposta do Fica
é destinar maior valor de recursos e ajudar mais pessoas,
além de privilegiar os fazedores da sétima arte, especialmente nesse momento difícil, de crise provocada pela
pandemia da Covid-19.
“Nesse formato diferente,
a boa notícia é que podemos
democratizar a distribuição
desses prêmios. Com isso,
apesar do orçamento reduzido, alcançaremos um maior
número de profissionais”,
comenta o secretário.
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Projeto Arte na
Contramão apresenta
espetáculo “Sem Asas”
O projeto Arte na
Contramão vai apresentar, por meio de lives, o
espetáculo “Sem Asas”.
A apresentação será no
dia 19 de setembro às
20 horas. A transmissão
será online através do
Instagram, Facebook e
YouTube da Companhia
Corpo na Contramão.
O espetáculo apresenta uma varieté temática
de números de circo e a
dramaturgia é conduzida
através de libras.
Sem Asas é um espetáculo que apresenta uma
nova etapa da pesquisa
da Cia no sentido de promover a acessibilidade ao
público surdo. Com pouco texto falado, o público
ouvinte acompanhará o

desenrolar do tema através
das músicas. A condução da
dramaturgia do espetáculo
acontecerá apenas em libras.
O espetáculo é dirigido
por Lua Barreto, que também assina o figurino. Tem
sonoplastia e efeitos sonoros
assinada por Reginaldo Mesquista e a cenografia foi feita por Bruno do Amaral. Em
palco estarão Alexssandra
Cristina, Cauê Marques, Lua
Barreto, Luis Rick, Marcelo
Marques, Reginaldo Mesquita e Zaf PK Popper.
O projeto também vai oferecer, nos dias 12 e 13 de setembro, uma oficina de mastro
suspenso das 14 às 16 horas,
com Cauê Marques e Luís Rick.
Fechando o mês, o Sarau na
Lua será realizado no dia 26 de
setembro, às 20 horas.

