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Desemprego recua, mas país
ainda tem 13 milhões sem trabalho
O desemprego recuou na primeira semana de setembro, mas o Brasil ainda tem 13 milhões de pessoas sem trabalho, segundo a Pnad Covid, divulgada nesta sexta-feira (25) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A taxa de desocupação ficou em 13,7%. p2
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“Vamos fazer um governo
ousado” afirma Maguito
Durante reunião com a Juventude do MDB, Maguito Vilela afirmou que,
caso seja eleito, vai ter uma gestão focada em inovação e tecnologia. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Governo de Goiás anuncia
promoção de 1.985 militares
D

Reprodução

epois de extinguir a
3ª classe de soldados,
em março de 2019, o
governador Ronaldo Caiado
irá promover, automaticamente, os 1.985 militares,
que hoje estão na 2ª classe
da Polícia Militar do Estado
de Goiás, para a 1ª classe, no
mês de dezembro e sem a necessidade do Teste de Aptidão
Profissional (TAP).
Isso significa que cerca de
15% da tropa que, em janeiro de 2019, recebia salário
de R$ 1,5 mil passou a ter
rendimentos de R$ 5,7 mil
e, com a nova mudança, receberá R$ 6,3 mil. Com nova
promoção, quase 2 mil PMs
passam a ganhar quatro vezes mais. Todas as conquistas acontecem em menos
de dois anos da gestão do
governador Ronaldo Caiado.
“Fizemos as progressões
e toda uma política também
para mostrar a importância de
nossas forças policiais. Hoje, a
segurança pública do Estado de
Goiás é reconhecida e ocupa o
primeiro lugar no país, conforme atesta o próprio ministro
da Justiça, André Mendonça”,
declarou Caiado durante live especial de aniversário, na última
sexta-feira (25/09), transmitida
por suas redes sociais.
Com as ações do governador Ronaldo Caiado, o tempo
de promoção também foi reduzido. No rito tradicional, os militares chegariam à 1ª classe em
cinco anos. Mas, desde que o
governador assumiu, ele cumpriu o compromisso de acabar

com a 3ª classe da PM e garantiu o reconhecimento da importância dessa categoria.
“Esses soldados são os que
estão na linha de frente, que
estão nas unidades operacionais. São da última turma. É
muito bom tê-los motivados
para dar o retorno que a sociedade tem vivenciado, que
é uma redução histórica dos
índices de criminalidade”, declara o comandante-geral da
Polícia Militar do Estado de
Goiás, coronel Renato Brum.

Entrega das obras
do Anel Viário de
Goiânia e de Aparecida
O governador Ronaldo
Caiado e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, visitam e entregam
formalmente as obras do Anel
Viário de Goiânia e de Aparecida de Goiânia nesta segunda-feira (28/09), às 9h45.
Os serviços de restauração e as obras de adequação dos retornos existentes
no Anel Viário foram execu-

tados pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura
de Transportes (Dnit).
A obra faz parte de um
conjunto de ações realizadas pelo governo federal,
que visa a recuperação e
manutenção do trecho conhecido como Anel Viário,
que liga às rodovias BR-060
e BR-153 entre Goiânia e
Aparecida de Goiânia.
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Histórico
A primeira medida do
governador Ronaldo Caiado
para beneficiar este grupo
de militares foi extinguir o
soldado de 3ª classe, cargo
que havia sido criado em
2015, pela gestão anterior,
mas que recebia o pior salário do país, cerca de R$
1,5 mil por mês.
A lei que acabou com essa
classe dos agentes da Segurança Pública de Goiás foi
sancionada em março do ano

passado. A extinção era uma
promessa de campanha de
Caiado e foi aprovada pela Assembleia Legislativa (Alego).
Com a sanção do governador, deixaram de existir
as 3ª classes de soldado no
Corpo de Bombeiros, Administração Penitenciária,
Polícia Militar e Polícia Civil.
Essa foi apenas uma das medidas tomadas pelo Governo
do Estado para proporcionar
dignidade e reconhecimento
aos profissionais que atuam

para reduzir os índices de
criminalidade em Goiás.
Em julho deste ano, o
governador anunciou que
3.155 integrantes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros iriam receber as promoções. Os valores começaram a ser pagos no último
mês de agosto. O pagamento da concessão de promoção aos militares vai gerar
um impacto de cerca de R$
66 milhões anuais na folha
dos servidores públicos.

Desemprego recua, mas país
ainda tem 13 milhões sem trabalho
O desemprego recuou
na primeira semana de setembro, mas o Brasil ainda
tem 13 milhões de pessoas sem trabalho, segundo
a Pnad Covid, divulgada
nesta sexta-feira (25) pelo
IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística).
A taxa de desocupação ficou em 13,7%.
Na semana anterior,
país tinha 13,7 milhões

de desempregados -- número que representava uma
taxa de 14,3% da população
economicamente ativa.
No entanto, havia mais
pessoas sem empregos na primeira semana de setembro do
que no início de maio, quando
a pesquisa do IBGE começou a
ser feita. Na época, havia 9,8
milhões nesta situação.
O número de pessoas empregadas ficou estável em 82,3

milhões frente a 82,2 milhões
na semana anterior. A semana
considera os dados de 30 de
agosto a 5 de setembro.
A coordenadora da pesquisa, Maria Lucia Vieira, diz que
há sinais de recuperação desde
meados de julho. “Essa recuperação recente vem se dando especialmente entre os trabalhadores informais (28,5 milhões),
que foram os mais atingidos no
início da pandemia”, afirmou.
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Estado
monitora
evolução
de vacinas
Governo de Goiás
acompanha o desenvolvimento de quatro vacinas contra a Covid-19. A
informação é do secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, após atualizar
junto ao presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
Antônio Barra Torres, a
situação das pesquisas de
cada uma delas.
No Brasil, a distribuição das vacinas é realizada pelo Ministério da
Saúde (MS). O Estado de
Goiás já está alinhado
com o governo federal
para receber a primeira
vacina que ficar pronta e
for aprovada.
“Nós temos a vacina
de Oxford, desenvolvida
em parceria com a Fiocruz; a da Sinovac, com o
Instituto Butantã, de São
Paulo; a da Johnson & Johnson, desenvolvida com
o laboratório Janssen; e a
da Pfizer, que é uma indústria americana”, pontuou o secretário.
De acordo com ele,
qualquer uma dessas
vacinas que apresentar
resultados seguros será
utilizada pelo Estado de
Goiás, juntamente com
o MS, para imunizar os
goianos.
Ele lembrou que ainda existe a expectativa
da vacina russa, mas que
essa ainda não tem nenhuma documentação
homologada na Anvisa
para seu desenvolvimento no país. “Como a
vacinação é uma política
nacional, e não dos estados, é importante calibrarmos as expectativas
para não cairmos na torcida por uma vacina em
detrimento da outra”,
alertou.
“A priori, utilizaremos
a vacina de Oxford. Estamos alinhados com o
Ministério da Saúde e o
presidente Jair Bolsonaro já assinou a medida
provisória para aquisição
de 100 milhões de doses,
além da transferência de
tecnologia com um investimento de R$ 2 bilhões”,
disse o secretário sobre
as perspectivas futuras.
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“Vamos fazer um governo ousado”,
afirma Maguito durante encontro

D

urante reunião com
a Juventude do MDB,
o pré-candidato a
prefeito de Goiânia Maguito Vilela afirmou que, caso
seja eleito, vai ter uma gestão focada em inovação e
tecnologia. “Ousadia será a
palavra de ordem do nosso
governo. Ao lado dos jovens,
vamos aproveitar o bom momento que vive a gestão municipal para inovar e avançar
com novos projetos que vão
fazer de Goiânia uma referência em tecnologia e reforçar
a qualidade de vida da nossa
população”, disse Maguito
durante evento realizado na
noite de sexta-feira, 25, “O
que mais me entusiasma em
ser candidato nestas eleições
é poder usar minha experiência para dar oportunidade
para os jovens crescerem e se
destacarem em suas áreas de
atuação. É isto que vai construir nosso futuro”, declarou.
Maguito frisou a determinação de fazer um governo
que tenha parcerias com empresas e pesquisadores da
área de tecnologia. “Temos
que trabalhar em conjunto

Reprodução

com os polos tecnológicos,
como o da UFG, para produzir
mais conhecimento e gerar
oportunidades de trabalho
trazendo para Goiânia indús-

trias da área de tecnologia”,
destacou o pré-candidato. O
evento teve a participação
de 200 jovens do MDB e de
partidos aliados. Maguito pe-

Massa de ar seco atua sobre o Estado
Uma massa de ar seco e
quente mantém o tempo
estável em todas as regiões
goianas a partir de hoje.
Com isso, haverá predomínio de sol e tempo estável.
Os destaques ficam para
temperaturas máximas em

elevação e umidade relativa
do ar em declínio no período
da tarde, chegando em algumas regiões a 15%.
O prognóstico para semana,
de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e
Hidrológicas do Estado de Goi-

ás, é que a massa de ar seco e
quente atua mantendo o tempo estável sem precipitação. Sol
e temperaturas altas e umidade
relativa do ar em declínio. Nesta semana Goiás deve ter regiões com índices menores que
12% da umidade relativa do ar.

diu que os presentes usem as
redes sociais para divulgar a
mensagem da coligação e que
promovam debates on-line
para buscar novas ideias.

O presidente da Juventude
do MDB em Goiânia, Rafael
Santana, falou sobre o espaço
que os jovens têm tido formulação de propostas de cam-

panha. “Nosso pré-candidato
sempre deu espaço para a
juventude participar de suas
gestões. Conte com nosso
trabalho nas ruas e nas redes
para chegarmos vitoriosos ao
final da campanha”, afirmou
Santana.
Presidente do MDB estadual, Daniel Vilela, defendeu
a importância do poder público na indução do desenvolvimento tecnológico no
âmbito municipal, aplicando
ferramentas na própria gestão, qualificando os jovens e
estimulando a instalação de
empresas do setor. “O MDB
é um partido tradicional,
mas é também o que mais
tem coragem e competência para ousar. As gestões do
partido, sejam em Goiânia,
em Aparecida ou em outros
municípios, são reconhecidas por transformações
marcantes, como a que temos vivido na capital com
as grandes obras. O próximo
passo aqui é naturalmente o
da inovação tecnológica”, finalizou Daniel.
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Liberada nova etapa de campanha
dos candidatos nos pleitos municipais

A

partir de domingo
(27) as Eleições
Municipais 2020
entram em uma
nova etapa, com o início da
campanha aos cargos de
prefeito, vice-prefeito e vereador. Os candidatos estarão liberados, por exemplo,
a pedir votos e divulgar propostas nas ruas, na internet
e na imprensa escrita. Já a
propaganda gratuita em rádio e televisão do primeiro
turno – marcado para 15 de
novembro - será veiculada
de 9 de outubro a 12 de novembro.
No ambiente virtual, em
plena pandemia do novo
coronavírus, quando a Internet ganha cada vez mais
importância, a publicidade
eleitoral poderá ser feita
nos sites dos partidos e
dos candidatos, em blogs,
postagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, como WhatsApp e
Telegram. Já os impulsionamentos de publicações feitas por terceiros, o disparo
em massa de mensagens e
a propaganda em sites de
quaisquer empresas, organizações sociais e órgãos

Divulgação

comícios e reuniões. Os candidatos também podem colocar
em mesas materiais impressos de campanha.
Para receber denúncias
de cidadãos, além do registro
em cartórios eleitorais e no
Ministério Público Eleitoral, o
aplicativo Pardal, específico
para informar irregularidades
de campanhas também estará disponível. Todas as denúncias precisam identificar o
cidadão denunciante.
Saiba o que pode e o que
não pode nesse período:
Proibidos
Propagandas via telemarketing em qualquer horário.
Disparo em massa de mensagens instantâneas sem permissão do destinatário.

públicos, estão proibidos.
Outra conduta proibida, na
mira da Justiça Eleitoral, são os
conteúdos enganosos ou descaracterizados, utilizados pelos

candidatos. Nesses casos, eles
serão responsabilizados por
publicações desse tipo.
Nas ruas, ficam permitidas
bandeiras móveis entre 6h e

22h, desde que não atrapalhem o trânsito de veículos e
pedestres. Os carros de som
só serão permitidos em carreatas, passeatas ou durante

Na Internet (liberados)
Propagandas eleitorais são
permitidas em sites dos candidatos, partidos e coligações. O
endereço eletrônico deve ser
comunicado à Justiça Eleitoral
e hospedado em provedor estabelecido no país.
Mensagens eletrônicas
são permitidas apenas para
endereços previamente cadastrados
gratuitamente

pelo candidato, partido político ou coligação.
A campanha por meio de
blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens instantâneas, mas o conteúdo deve ser
gerado ou editado pelos candidatos, partidos ou coligações. Todo impulsionamento
deverá conter, de forma clara
e legível, o número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável, além da expressão
“Propaganda Eleitoral”.
Não pode
Veicular propaganda eleitoral em sites de pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e em portais oficiais
ou hospedados por órgãos ou
entidades da administração
pública direta ou indireta;
Impulsionamentos
de
posts e mensagens por terceiros.
Debates
Permitidos - até de 12 de
novembro - em rádios ou
canais de televisão, assegurada a participação de candidatos dos partidos com
representação no Congresso Nacional de, no mínimo,
cinco parlamentares.
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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
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
------------------------------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
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 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
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------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
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898

ANO 12, Nº 2566
COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp: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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848

VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp: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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898

AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898

SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898

6

classificados
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DIÁRIO DO ESTADO
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

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

VENDA
GOIÂNIA

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

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. 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
-R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880

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

RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(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,
da, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450

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,
gem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avatamanho 387m², 6 quartos,
2 suítes, 2 banheiros e garagem com 4 vagas. Valor
R$300.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------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.
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------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.

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

DIÁRIO DO ESTADO
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Xuxa, Angélica e
Eliana se reencontram:
“Todo mundo tá feliz”

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução/Instagram

‘King Kong en Asunción’
é o grande vencedor do
Festival de Gramado
A cerimônia,
como todos os
anos, aconteceu no Palácio
dos Festivais,
que estava sem
público e com
apresentadores
seguindo protocolodos de segurança contra
a Covid-19
Redação

X

uxa, Angélica e Eliana enlouqueceram a
web na noite deste
domingo (27) ao aparecer
juntinhas em uma sessão
de fotos improvisada. O
trio se reuniu com suas
famílias para ‘matar a saudade’ na casa de Angélica
e Luciano Huck no Rio de
Janeiro e se divertiu ao
tentar fazer um registro do
encontro.“Então se eu não
consegui com a foto ante-

rior com essa eu consigo...
tenho certeza que consigo
escutar um coro de vou de
taxi, os dedinhos... porque
TODO MUNDO TA FELIZZZZ
@eliana @angelicaksy”, escreveu Xuxa ao compartilhar
um vídeo do encontro. Mais
cedo, ela havia postado uma
fotos das três ao lado de Junno Andrade e Luciano.
“Saio muito pouco , sou
considerada pelos meus amigos uma pessoa estranha ....
mas quando saio e encontro
as pessoas que eu gosto eu

fico tão feliz ... viro criança
de novo... e vc olhando essa
foto ... virou criança???”, celebrou ela com o clique
Eliana compartilhou o vídeo em seu perfil e também
vibrou com a reunião:
“Devidamente testadas
resolvemos nos reunir para
matar a saudade e dar boas
risadas. Foram horas sem
NINGUÉM pegar o celular,
algo raro nos dias de hoje,
mas antes de ir embora deu
nisso. Migles que encontro
delicia. Amei real!!! Angel e

Luciano obrigada por todo o
carinho com minha Manu e
meu Arthur. Eva, Joaquim e
Benício são adoráveis. Xu e
Juno vcs arrasaram no sushi
vegano. Próximo encontro
vai ser em SP, tá?”.
As três haviam se reunido
no meio de 2019 para gravar
um comercial para uma marca de cosméticos. Recentemente, Angélica reveleou
que as três sempre foram
próximas e têm até um grupo no Whatsapp onde costumam conversar

O Festival de Gramado
anunciou, na noite deste
sábado (26), os vencedores de sua 48ª edição,
que aconteceu de forma
híbrida, com exibição
de filmes pela internet e
também pela televisão,
no Canal Brasil.
Foi pela emissora
que o público acompanhou a divulgação da
lista de premiados. A
cerimônia, como todos
os anos, aconteceu no

Palácio dos Festivais, que
estava sem público e com
apresentadores seguindo
protocolodos de segurança
contra a Covid-19.
O cobiçado Kikito de melhor filme nacional foi para
“King Kong en Asunción”,
de Camilo Cavalcante. Entre os estrangeiros, a produção escolhida foi “La
Frontera”, de David David.
Já o troféu de melhor longa
gaúcho foi para “Portuñol”,
de Thais Fernandes.
Os títulos que participaram desta edição foram selecionados pela curadoria do
evento, que passou a ter o
jornalista Pedro Bial e a atriz
argentina Soledad Villamil
como integrantes ao lado de
Marcos Santuário.
Confira abaixo a lista dos
longas vencedores do 48º Festival de Cinema de Gramado.
A lista completa, que inclui os
premiados pelo júri da crítica
e nas categorias de curtas-metragens, pode ser encontrada no site do evento.

