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Shoppings são autorizados a
funcionar das 10h às 22h em Goiânia
O Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) de Goiânia autorizou a ampliação do horário de funcionamento de shoppings e alterou o funcionamento dos estacionamentos para retorno total em shoppings e supermercados em toda a Capital p4

Começa
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Goiânia continua PF cumpre mancom altas tem- dados de busca e
peraturas p2
apreensão p2
(62) 98219-1904
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Rock in Rio anuncia
datas do festival em 2021

O Rock in Rio confirmou as datas da próxima edição do festival: 24, 25, 26 e 30
de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro. Além do DJ Alok, não há outros nomes de
atrações confirmados nem informações sobre venda de ingressos. p8
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Cavalhadas de Goiás podem
se tornar Patrimônio Cultural
O

Reprodução

Governo de Goiás,
por meio da Secretaria da Cultura (Secult
Goiás), promove, no próximo
dia 8, às 17 horas, a primeira
reunião com os participantes
das Cavalhadas de Goiás. Neste ano, em razão da pandemia
provocada pela Covid-19, a
tradicional festa popular do
Estado não pode ser realizada.
A expectativa é que, em 2021,
o espetáculo volte a abrilhantar e encantar os goianos.
O encontro será coordenado pelas superintendências de Patrimônio Histórico,
Cultural e Artístico, e de Fomento e Incentivo à Cultura,
da Secult, em parceria com o
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), seção Goiás. Também
participam
representantes
dos Detentores das Cavalhadas, pessoas diretamente ligadas ao processo de realização
dessa festividade.
A iniciativa tem como objetivo apresentar o processo
administrativo de Registro
das Cavalhadas como Patrimônio Cultural Imaterial
do Brasil junto ao Estado de
Goiás e ao Iphan, medida
que foi pleiteada em 2019,
pelo governador Ronaldo
Caiado, e que está em fase
de instrução.
Outro tema da reunião é o
fortalecimento da festa, envolvendo a comunidade dos
11 municípios proponentes
(Corumbá de Goiás, Crixás,
Hidrolina, Jaraguá, Palmeiras
de Goiás, Pilar de Goiás, Pi-

renópolis, Posse, Santa Cruz
de Goiás, Santa Terezinha de
Goiás e São Francisco de Goiás) no contexto da pandemia. Também serão discutidas estratégias de ampliação
da participação da comunidade, bem como a definição
do calendário virtual para as
próximas reuniões.
Tradição centenária
As Cavalhadas são celebrações que ocorrem há

mais de 200 anos em Goiás,
inspiradas nas tradições de
Portugal e da Espanha na
Idade Média. Em Goiás, o
primeiro registro é de 1751,
no município de Santa Luzia
(hoje Luziânia). A festa une
religiosidade e fé, cultura,
turismo, economia e valorização do patrimônio imaterial do Estado, e mobiliza os
moradores locais e visitantes, revivendo toda uma tradição histórica.

O cenário das Cavalhadas consiste em uma representação das batalhas entre
cristãos e mouros que ocorreram durante a ocupação
moura na Península Ibérica
(século IX a século XV). São
dois exércitos com 12 cavaleiros cada, que durante
três dias se apresentam,
encenando a luta, ricamente ornada e com belíssimas
coreografias. Junto a esta
manifestação, encontra-se

a presença dos Mascarados,
personagens incontáveis que
se vestem com máscaras e
saem às ruas, a cavalo ou a
pé, fazendo algazarras.
Entre uma região e outra, pequenas mudanças
são percebidas nas Cavalhadas, porém, mantém-se
sempre a tradição e regra,
sendo um evento que ocorre
logo após os festejos do Divino Espírito Santo. Um belo
espetáculo ao vivo! (secult)

Servidores do Detran-GO
são investigados por fraude

Prefeitura de Goiânia antecipa
pagamento de servidores públicos

A Delegacia Estadual de
Combate à Corrupção investiga 24 pessoas jurídicas e nove
pessoa físicas na Operação
Collodium, deflagrada para esclarecer suspeitas de fraude em
emplacamento de veículos.
De acordo com a Polícia Civil,
empresários do ramo de fabricação de placas formavam verdadeiros cartéis, empregando
várias empresas em nome de
laranjas e familiares. Os mem-

Nesta terça-feira, dia
29, a prefeitura de Goiânia
antecipa o pagamento dos
servidores públicos para
antes do último dia útil
do mês. Já é a terceira vez
que a Secretária Municipal de Finanças antecipa o
calendário de pagamento.
Desde 2019, o pagamento ocorre dentro do mês
trabalhado, mesmo que a
Lei Orgânica do Município

bros da organização criminosa
cobrariam até R$ 70 mil de empresários interessados em credenciar suas empresas no ramo
de estampagem de placas.
O Detran-GO, por meio
de nota, declarou que apoia
e colabora com Polícia Civil e
se colocou às ordens da operação, deflagrada nesta terça-feira (29), para prestar esclarecimentos necessários em
relação aos servidores.
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de Goiânia permita que a
quitação da folha seja realizada até o dia 5 do mês
posterior ao trabalhado.
O prefeito, Íris Rezende,
explicou a decisão: “Foi
uma sugestão da secretária
Zilma Peixoto para que não
ocorresse o risco do banco
não conseguir organizar
o pagamento devido ao
auxílio emergencial”. Íris
ainda declarou que trata

sempre o pagamento dos
quase 50 mil servidores
como prioridade.
A última prestação de
contas da prefeitura, feita no dia 22 de setembro,
apontou que a despesa
com pessoal representa
42,75% da receita líquida
do município. O máximo de
comprometimento permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é 51,3%
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Polícia
Federal
cumpre
mandados
de busca e
apreensão
em Goiânia
A Polícia Federal (PF),
em conjunto com Controladoria-Geral da União
(CGU) e Polícia Civil do
Estado de São Paulo (PC-SP), deflagrou na manhã
desta terça-feira (29) a
Operação S.O.S que visa
desarticular organização
criminosa dedicada a desvio de recursos públicos
na área da saúde.
A ação tem por objetivo cumprir 12 mandados
de prisão temporária e
41 de busca e apreensão,
expedidos pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ),
além de 64 mandados de
prisão temporária e 237
mandados de busca e
apreensão expedidos pelas Varas de Birigui (SP) e
Penápolis (SP).
Ao todo, a operação
contou com a participação de 218 policiais federais, 14 auditores da CGU
e 520 policiais civis para
cumprir às diligências em
Goiás, Pará e São Paulo.
Os crimes investigados
são os de fraude em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção
passiva, corrupção ativa,
lavagem de dinheiro e organização criminosa, com
penas previstas superior
a 60 anos de reclusão.

Goiânia continua com altas
temperaturas
Os goianienses sofreram com o calor nesta
terça-feira, 29. Segundo
dados do Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), o estado apresenta umidade do ar com
máxima de 70% e mínima
de 15%. A temperatura
máxima foi de 38°C.
Na quarta-feira, 30, a
temperatura está prevista para máxima de 38°C e
mínima de 20°C. Umidade
relativa do ar estará entre
65% e 15% durante o dia.
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“Nossa prioridade é gerar empregos com
desenvolvimento social”, afirma Vanderlan

Reprodução

Redação

O

candidato à prefeitura de Goiânia,
Vanderlan Cardoso
(PSD) o vice da coligação
Goiânia em um Novo Momento, Wilder Morais (PSC),
em reunião com empresários de diversos segmentos
da capital, entre indústria e
comércio, escutaram sobre
as demandas do setor para
a capital. “Eu gosto da boa
política. Atender o cidadão
e apresentar bons projetos”,
disse Vanderlan.
O candidato do PSD conversou com mais de 20 empresários. Tendo experiência
no no poder executivo e atualmente no legislativo, como
senador, Vanderlan citou os
projetos de sua autoria realizados no Estado. “Talvez
o mais importante de uma
eleição é o que vocês estão
fazendo aqui”, afirmou em
relação ao comparecimento
dos empresários na reunião
para discutir os projetos.
Vanderlan afirmou que
sua gestão vai atuar em todas as regiões da capital. “Temos que trabalhar no social,
na tecnologia, no polo da 44.

Temos que atuar em todas
as regiões”, disse em relação
aos polos industriais que vai
implantar em sua gestão,
espalhados em diversas regiões objetivando movimentar
a economia local gerando
emprego e renda.
“Esse projeto dos polos
é uma solução para todas
as regiões da cidade, com
a geração de emprego e
renda. Em regiões como setor Orlando de Morais, por

exemplo, podemos avançar
muito”, falou o candidato ao
referir-se à situação do emprego na capital. “Goiânia virou uma cidade dormitório,
nós precisamos mudar isso.
Tem muita coisa boa para
fazer na nossa capital, e nós
vamos fazer”, concluiu.
Vanderlan destacou o potencial industrial da cidade.
“Nós podemos ser a cidade
do serviço e do comércio.
Mas podemos ser a cidade

da indústria também”. Em
relação ao trânsito caótico
do perímetro urbano da BR153, outro tema discutido
na reunião, o candidato declarou que apenas parceria
público privada pode mudar
rapidamente a situação.
“Para quem transita e mora
às margens da rodovia, que
já virou uma avenida comum
na cidade, considerando-se
a expansão urbana que tivemos nos últimos anos, a falta

do anel viário é uma vergonha para nós empresários
e políticos. Nós temos uma
bancada forte e precisamos
resolver isso. Juntar empresários, prefeito e vereadores
para executar esse projeto”,
conclamou Vanderlan Cardoso ao lado de Wilder.
Sobre a candidatura
Vanderlan afirmou estar
preparado para comandar o
poder executivo municipal.

“Eu acredito nesse projeto.
Se juntarmos todos aqui, para
fazer a diferença, nós teremos
sucesso”, afirmou o candidato.
Ele destacou que os envolvidos no projeto precisam
se dedicar em sua aplicação
e que todas as bases foram
desenhadas com excelência.
“Todos tem que estar convictos que esse é o melhor projeto. Vocês ajudaram a construir
esse projeto. Foi feito com excelência”, concluiu Vanderlan.

Shoppings são autorizados a funcionar das 10h às 22h em Goiânia
O Centro de Operações
de Emergência em Saúde Pública (COE) de Goiânia autorizou a ampliação do horário
de funcionamento de shoppings e alterou o funcionamento dos estacionamentos
para retorno total em shop-

pings e supermercados.
O shoppings funcionam
das 12h às 20h, por conta
dos critérios de segurança da
pandemia. Mas com a decisão, eles voltam a funcionar
em seus horários normais,
das 10h às 22h. Em relação

aos estacionamentos, estes
passarão a funcionar em capacidade total, anteriormente funcionava com o sistema
“vaga sim” “vaga não”.
“O COE entendeu que
quando há o aumento do
horário de funcionamento há

a diminuição na intensidade
de pessoas que vão frequentar aquele estabelecimento”,
disse Ives Mauro, Superintendente de Vigilância em Saúde.
Ainda de acordo com Ives,
a entrada de crianças não
chegou a ser discutida, já que

uma liminar na Justiça autorizou a entrada desse grupo nos
estabelecimentos. Ele ainda
explicou que essa análise será
feita no meio jurídico.
A decisão também permitiu a volta dos cursos
presenciais de estética,

estes proibidos na capital
desde março. A retomada
foi decidida em reunião na
última segunda-feira (28).
Até a próxima quarta-feira
(30) será públicada uma
nota técnica sobre quais
cursos serão liberados.
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Começa plantio da safra de verão da soja
Divulgação

Redação

D

urante participação na
abertura regional do
plantio da soja, nesta
terça-feira (29/09), em Cristalina, o governador Ronaldo
Caiado destacou o protagonismo dos produtores rurais
na economia goiana. “Se hoje
Goiás sobrevive do ponto
de vista da arrecadação, isso
também se deve a vocês, que
são os verdadeiros heróis, que
aguentam o batente e geram
riqueza”, afirmou.
O governador esteve na Fazenda Pamplona/SLC Agrícola
para o evento que marcou o
início da safra 2020/2021 em
território goiano. A comitiva
também visitou uma biofábrica, instalada na propriedade
rural, voltada para o processamento de bioinsumos.
Atualmente, Goiás é o
terceiro maior produtor
de soja no Brasil. Na safra
2019/2020, o Estado produziu 13,1 milhões de toneladas
do grão, crescimento de 8,8%
sobre a safra anterior, em uma
área plantada de 3,5 milhões
de hectares, segundo dados
divulgados pela Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab). A produtividade na
última safra foi de 3.712 quilos por hectare e representou
aumento de 6,7% em relação
à de 2018/2019.

Em entrevista coletiva,
Caiado elencou os motivos
que fazem do agronegócio
goiano o catalisador da economia e dos índices do Produto
Interno Bruto (PIB) no Estado
e também nacionalmente. O
sucesso, disse, está associado
ao tripé tecnologia, respeito
ao meio ambiente e às normas
trabalhistas. “Diante desta
pandemia, em que todas as
áreas colapsaram, foi esse o
setor que realmente sustentou
o país”, ressaltou. O governador ainda acrescentou que “a
condição de prover segurança
alimentar faz com que o Brasil

tenha chances de sair da crise
antes das demais nações”.
Na mesma linha, o secretário de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento,
Antônio Carlos de Souza Lima
Neto, nominou alguns dos
frutos que o setor é capaz de
gerar, como emprego e exportações. “Estamos cada vez
mais empenhados em proporcionar políticas públicas que
sejam efetivas e eficientes. E,
acima de tudo, com apoio e
participação do Estado e das
entidades
representativas
que aqui se encontram”, assinalou. Também mencionou o

protagonismo do governador
que, mesmo em meio à pandemia, garantiu o funcionamento das atividades voltadas
ao agro, seguindo todos os
protocolos de segurança.
Safra
Com o fim do vazio sanitário da soja, no dia 24 de setembro, os produtores foram
autorizados a iniciar a semeadura da safra de verão no Estado. Cristalina foi o município
escolhido para abertura oficial
do plantio da cultura em Goiás devido ao seu potencial de
produção e aos investimentos

de produtores na região.
“Esse é um momento em
que Goiás dá a largada do
seu plantio da soja, e a presença do senhor governador,
sem dúvida nenhuma, vai estimular, cada vez mais, a ligação entre o setor produtivo e
o poder decisório dos governos”, sublinhou o presidente
da Federação da Agricultura
e Pecuária de Goiás (Faeg),
deputado federal José Mário
Schreiner, ao lembrar que
Caiado já defende o agro há
mais de 30 anos.
Segundo as últimas estatísticas divulgadas pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, Cristalina foi o terceiro maior produtor de soja do Estado, com a
colheita de 860 mil toneladas
do grão. “Como poder público, agradecemos e parabenizamos o produtor por tudo
que tem sido construído aqui:
geração de emprego e de
renda. Estamos juntos para
apoiar o desenvolvimento em
nosso Estado e, principalmente, em nosso município”, afirmou o prefeito Daniel Sabino.
De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos
Produtores de Soja (Aprosoja
Brasil), Bartolomeu Braz, a projeção é de que serão semeados, nesta safra, 38,4 milhões
de hectares de soja no país. Ele
destacou o empenho do agro
brasileiro em produzir de forma
mais sustentável, o que faz do
produto uma vitrine mundial.
“Goiás teve, esse ano, uma das
maiores médias de produtividade por hectare do mundo,
passando de 62 sacos por hectare, em média”, informou.
Já o presidente da Associação Goiana dos Produtores
de Algodão (Agopa), Carlos
Alberto Moresco, falou sobre
a importância da antecipação
de cinco dias na safra da soja,
pelo segundo ano consecutivo. “Isso representa de 30 a 40
arrobas na produtividade na
janela do algodão”, observou.
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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 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
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
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
------------------------------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

ANO 12, Nº 2568
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
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
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
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
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
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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

------------------------------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
------------------------------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, experienporte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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 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
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Rock in Rio anuncia
datas do festival em 2021

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução/Instagram

Gravações de ‘Avatar’ 2 e 3
estão quase concluídas,
diz James Cameron

Redação

O

Rock in Rio confirmou nesta segunda-feira (28) as datas
da próxima edição do festival na capital fluminense:
24, 25, 26 e 30 de setembro
e 1º, 2 e 3 de outubro. Além
do DJ Alok, não há outros
nomes de atrações confirmados nem informações sobre venda de ingressos.
A organização do evento
diz estar confiante no restabelecimento das questões
que envolvem a saúde e na
retomada das atividades
sócio-culturais após a pandemia do novo coronavírus.
Criado em 1985, o festival
ainda reforça que vai seguir de
forma rigorosa as determinações de órgãos competentes

sanitárias para oferecer a
segurança necessária para
a realização de um grande
evento na Cidade do Rock,
montada no Parque Olímpico (zona oeste do Rio).
“Acreditamos na importância alegria para o bem-estar do ser humano e da sociedade e como combustível
essencial para a construção
de um futuro promissor”,
diz em nota Roberto Medina, presidente do Rock in
Rio. “A cultura e o entretenimento são ferramentas
privilegiadas para promover momentos assim. O ser
humano é coletivo e a vida
é ao vivo. Por isso estamos
dedicados a fazer a melhor
edição de sempre.”
A última edição do Rock
in Rio reuniu atrações como

Foo Fighters, Red Hot Chili
Peppers, Seal, Emicida, Anitta e Imagine Dragons.
Já o Rock in Rio Lisboa
deste ano teve de ser adiado
por causa do novo coronavírus. A nona edição do evento, que ocorreria nos dias 20,
21, 27 e 28 de junho, foi remarcada para 19, 20, 26 e 27
de junho de 2021.
Por ora, estão confirmados nomes como Foo Fighters, The National, Liam
Gallagher, Black Eyed Peas,
Ivete Sangalo e Anitta
De acordo com Roberta
Medina, vice-presidente do
Rock in Rio, a décima edição na
capital portuguesa está mantida para 2022 —normalmente
há o intervalo de um ano.
A Covid-19 tem causado
remarcação de diversos even-

tos musicais. O Lollapalooza
Brasil seria em abril deste ano,
passou para dezembro e, por
fim, foi remarcado para os
dias 10, 11 e 12 de setembro
de 2021 em São Paulo.
A produção do festival
João Rock, em Ribeirão Preto (SP), decidiu reagendar o
evento, que seria em junho,
para setembro deste ano.
Mas como a situação não
melhorou também adiou
para 19 de junho 2021.
Os Backstreet Boys, trazidos pela Live Nation ao país,
adiaram a última apresentação que fariam em São Paulo
e ainda não foi reagendada.
A passagem conjunta de
Offspring e Pennywise pelo
país, em março, também foi
adiada por tempo indeterminado.

As filmagens de Avatar
2 já terminaram, e 95%
das gravações de Avatar 3
também foram concluídas,
segundo o cineasta James
Cameron. Ele dará continuidade ao universo criado
há 13 anos e diz esperar
expandi-lo ainda mais com
um quarto e um quinto filmes, dependendo da resposta do público.
Embora Avatar 2 não tenha estreia prevista até o
final de 2022, Cameron afirmou que já gravou todas as
cenas de “live action” e que
agora a equipe vai se concentrar na pós-produção, tarefa fundamental para que a
sequência esteja à altura do
filme original, que recebeu
nove indicações ao Oscar
em 2010, conquistando as
estatuetas nas categorias
de melhores efeitos visuais,
fotografia e direção de arte.
“Isso não significa que
tenho mais um ano para
terminar o filme, porque
no dia em que entregarmos Avatar 2, começaremos a trabalhar em Avatar
3, disse Cameron durante uma vídeoconferência
com Arnold Schwarzene-

gger transmitida durante
o evento em prol do meio
ambiente “2020 Austrian
World Summit”, no dia
17 de setembro, e que só
foi divulgada na segunda-feira, 28, pela imprensa
americana.
A pandemia do novo coronavírus paralisou as gravações de novos filmes, mas a
equipe de Avatar conseguiu
contornar as rígidas restrições impostas para entrada
na Nova Zelândia graças à
concessão de autorizações
especiais de acesso à sede
das filmagens.
“Temos muita sorte de
ter escolhido este como o
nosso local de produção
anos atrás. Fizemos o primeiro filme aqui na Nova
Zelândia, e acontece que
é o primeiro ou o segundo
melhor país do mundo com
a melhor resposta ao coronavírus”, elogiou Cameron.
Mesmo assim, como a
Disney decidiu adiar a estreia de seus filmes por um
ano, Avatar 2 não chegará
aos cinemas antes de dezembro de 2022, enquanto
o terceiro filme da saga ficará para 2024.

