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O Governo de Goiás anunciou o pagamento de mais de R$ 4 milhões de saldo remanescente do Fundo de Arte e Cultura (FAC) 2018. 
O anúncio oficial foi feito, no último dia 9, pelo secretário de Estado de Cultura, Adriano Baldy, pelas redes sociais da pasta. p2
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O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Gabinete de Políticas 
Sociais, primeira-dama Gracinha Caiado, participam nesta quinta-feira (19/11), 
no município de Cavalcante, às 11h, da inauguração das obras de energização
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PRF prende quarteto suspeito de fraudar o auxílio emergencial
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O Governo de Goiás 
anunciou o pagamen-
to de mais de R$ 4 mi-

lhões de saldo remanescente 
do Fundo de Arte e Cultura 
(FAC) 2018. O anúncio oficial 
foi feito, no último dia 9, pelo 
secretário de Estado de Cultu-
ra, Adriano Baldy, pelas redes 
sociais da pasta.

Conforme a Secretaria de 
Estado de Cultura (Secult), os 
editais que contemplam pro-

jetos foram adaptados para 
o modo on-line em razão da 
pandemia de Covid-19.

Ainda de acordo com a Se-
cult, em março já tinham sido 
liberados R$ 1,7 milhão, so-
mando R$ 5,7 milhões encami-
nhados ao setor cultural desde 
o início da pandemia. Segundo 
o secretário Adriano Baldy, 
os projetos que receberão o 
apoio do FAC nessa rodada já 
estão com a gerência de Plane-

jamento e Fomento à Cultura 
da Secult Goiás, responsável 
por encaminhar o pagamento.

A secretaria disse, ainda, 
que o recurso dará continui-
dade a ações de entreteni-
mento e educação nas áreas 
de teatro, circo, música, ci-
nema, juventude, artes nas 
escolas, cultura popular, lite-
ratura e artesanato. “Dentro 
do que é possível adaptar 
para o virtual, a cultura goia-

na se manteve ativa com os 
recursos do nosso Fundo de 
Cultura, mesmo em um ano 
atípico”, pontua o secretário.

Esses projetos englobam 
atividades como pocket sho-
ws; apresentações artísticas, 
circenses e de dança; peças 
teatrais; videoclipes; contação 
de história; batalha de rimas; 
monólogos; festival de cinema; 
podcast e videocast, dentre ou-
tros, todos de forma remota.

Sobre o Fundo de Arte e Cul-
tura (FAC), a pasta explica que é 
um dos principais mecanismos 
de incentivo à produção cultu-
ral no Estado administrado pela 
Secult Goiás. “Tem permitido 
anualmente um grande avan-
ço na política cultural goiana, 
tornando-a mais democrática 
e plural, pois libera recursos 
a projetos apresentados pelo 
setor cultural após análise de 
uma curadoria técnica.”

Reprodução

A campanha Papai Noel 
dos Correios sofreu adap-
tações por causa da pande-
mia, para garantir segurança 
dos participantes do projeto. 
Neste ano, o recebimento 
das cartinhas será, priorita-
riamente, de forma virtual. 
O lançamento do Papai Noel 
dos Correios 2020 Digital 
será hoje (18), às 15h, no ca-
nal dos Correios no YouTube 
e vai ter a participação onli-
ne do Bom Velhinho. Agora, 
a adoção dos pedidos das 
crianças de até 10 anos de 
idade, em situação de vul-
nerabilidade social, ocorrerá 
100% online e digital.

De acordo com os Cor-
reios, as cartinhas ao Papai 
Noel devem ser manuscri-
tas e, depois, fotografadas 
ou digitalizadas para en-
vio ao Blog da campanha. 
“É importante enviar uma 
imagem nítida para que a 
mensagem possa ser lida e 
compreendida pelo Papai 
Noel”, orientou a empresa. 
As correspondências, que 
atenderem aos critérios 
estabelecidos pelo projeto 
para adoção, estarão pu-
blicadas no Blog da campa-
nha. Os alunos da rede pú-
blica até o 5º ano do ensino 
fundamental e por crianças 
acolhidas em creches, abri-
gos e núcleos socioeducati-
vos também podem enca-
minhar as suas cartinhas.

Adoção
Para atender aos pro-

tocolos sanitários de pre-
venção à covid-19 e evitar 
aglomerações, os padri-
nhos e madrinhas pre-
cisam acessar o Blog do 
Papai Noel dos Correios e 
clicar em “Adotar Agora”. 
As cartinhas disponíveis e 
as sugestões de locais para 
entrega dos presentes, vão 
aparecer conforme a base 
da localidade informada 
pelos interessados na ado-
ção do pedido, que será 
confirmada pelo e-mail 
cadastrados pelos padri-
nhos. A visualização das 
cartinhas adotadas estará 
disponível na seção Mi-
nhas Cartas da página de 
adoção online pelo Blog.

Dois homens e duas mu-
lheres foram detidos pela Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF) 
na noite desta terça-feira, 17, 
na BR-060, em Jataí. Eles são 
suspeitos de utilizar docu-
mentos falsos para sacar o 
auxílio emergencial.

Por volta das 19h, poli-
ciais rodoviários pararam 
um veículo Hyundai HB20 
para fiscalização. No carro 

estavam o condutor, de 23 
anos, um passageiro, de 22, 
e duas passageiras, de 19 e 
21 anos de idade. O compor-
tamento nervoso e contradi-
tório dos ocupantes levantou 
suspeita nos policiais, que 
decidiram fazer uma vistoria 
detalhada no carro.

Durante as buscas no 
veículo os policiais encon-
traram, ocultados entre o 

assoalho do teto e o forro, 
diversos documentos de 
identidade. Um dos docu-
mentos estava com a foto 
do passageiro e outro com 
a foto do motorista. Cinco 
continham a foto de uma das 
passageiras e um estava com 
a foto da outra passageira. 
Foi encontrada, também, 
uma identidade com foto 
de pessoa desconhecida.

Após os policiais encon-
trarem os documentos, uma 
das passageiras confessou 
a falsidade, revelou o ver-
dadeiro nome e apresentou 
senha de atendimento da 
Caixa Econômica Federal do 
município de Mineiros, onde 
o grupo realizava os saques 
do auxílio emergencial.

A equipe PRF encontrou 
a quantia total de R$4.300 

com o quarteto, que aca-
bou confessando que os 
documentos eram utiliza-
dos para realizarem saques 
da espécie “saque aniversá-
rio” do auxílio emergencial.

O grupo, que afirmou ser 
residente em Formosa, no 
Entorno do Distrito Federal, 
foi preso por suspeita de 
estelionato e encaminhado 
à Polícia Federal em Jataí.

Governo de Goiás libera mais de R$ 4 
milhões do Fundo de Arte e Cultura
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Durante entrega de 3,3 
mil títulos de proprie-
dade rural a agriculto-

res de assentamentos em Flo-
res de Goiás, o presidente Jair 
Bolsonaro destacou a atuação 
do governador Ronaldo Caia-
do à frente da gestão estadu-
al. “Ele consegue muita coisa 
para o bem do seu povo. Esse 
é o trabalho de um governa-
dor”, afirmou Bolsonaro. 

“Em 23 anos anteriores, 
1.660 títulos foram entregues. 
Nesse período curto que está 
no governo, vossa excelência 
já entregou mais de 3 mil títu-
los em Goiás”, pontuou Caiado 
em resposta. A parceria entre 
governos federal e estadual foi 
tema nos dois discursos. 

 Mas novas demandas 
foram apresentadas e já segu-
em curso para se tornar reali-
dade, como o pedido de Caiado 
para a construção de 15 pontes 
na região, com o intuito de faci-
litar o acesso às rodovias esta-
duais e à cidade de Formosa.  

“Precisaríamos de pelo 
menos 200 pontes”, acrescen-
tou o governador, ao pontuar 
a vocação agropecuária do 

Estado e a importância de 
se acelerar o escoamento da 
produção. “Junto com a ban-
cada de vocês, Ramos [Luiz 
Eduardo, ministro da Secreta-
ria de Governo] vai trazer re-
cursos para fazer essas pontes 
em Goiás”, sinalizou o presi-
dente da República, que es-
teve acompanhado no evento 
de vários representantes do 
seu primeiro escalão.  

O evento ainda teve a pre-
sença do ministro do Gabine-
te de Segurança Institucional 
(GSI), general Augusto Hele-
no; do secretário-especial de 
Assuntos Fundiários do Mapa, 
Nabhan Garcia; dos presiden-
tes Geraldo Melo Filho (Insti-
tuto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária) e Pedro 
Guimarães (Caixa Econômi-
ca Federal); do secretário 
de Estado Antônio Carlos de 
Souza Lima Neto (Seapa); do 
presidente da Emater, Pedro 
Leonardo Rezende; dos de-
putados federais por Goiás, 
Major Vitor Hugo, José Má-
rio Schreiner, Magda Mofat-
to e João Campos; entre ou-
tras autoridades.

O governador Ronaldo 
Caiado e a coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais, primeira-dama Gra-
cinha Caiado, participam 
nesta quinta-feira (19/11), 
no município de Cavalcan-
te, às 11h, da inauguração 
das obras de energização 
que levarão energia elétrica 
para a casa de 170 famílias 

Kalunga das comunidades 
do Vão do Moleque, Maia-
dinha, Prata e Pé de Morro.

A entrega é  em parceria 
com a Enel Distribuição Goiás, 
e a solenidade será realizada 
no Festejo, que fica no Vão do 
Moleque, com a presença do 
diretor-presidente da empre-
sa, José Luis Salas, e do secre-
tário-geral da Governadoria, 

Adriano da Rocha Lima, entre 
outras autoridades.

Durante a cerimônia ain-
da será inaugurada a cons-
trução de 45 quilômetros 
de rede trifásica, concluída e 
energizada na última sexta-
-feira (13/11). A nova estru-
tura vai melhorar a qualida-
de de energia para a região 
dos quilombos Kalunga e tam-

bém para os municípios de 
Cavalcante e Monte Alegre. 
Para fevereiro de 2021 já está 
previsto o início das obras de 
conexão de outras 120 famí-
lias das comunidades do Prata 
e do Pé de Morro.

Com a chegada da energia 
elétrica, o Governo de Goiás, 
em parceria com a Enel, irá 
fazer ainda as primeiras en-

tregas de um total de 100 
geladeiras que serão doadas 
aos Kalunga por meio de sor-
teio. A estratégia está dentro 
do programa Enel Comparti-
lha Eficiência, voltado ao uso 
inteligente da energia elétri-
ca e faz parte do Fundo de 
Eficiência Energética do Mi-
nistério de Minas e Energia.

Durante a visita à comu-

nidade, Gracinha Caiado, 
que é também presidente 
de honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG), 
fará a entrega simbólica de fil-
tros de barro a famílias do Vão 
do Moleque. Os benefícios 
foram adquiridos pela OVG e 
serão disponibilizados a todos 
os moradores das comunida-
des Kalunga da região.

Reprodução

Energia elétrica chega para 170 famílias de comunidades Kalunga

Bolsonaro destaca atuação de Caiado 
durante entrega de títulos em Goiás
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Candidatos do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020 

com maior risco de desenvol-
ver a forma grave da Covid-19 
podem solicitar atendimento 
especial na aplicação da pro-
va. Ou seja: asmáticos, obe-
sos e doentes crônicos, por 
exemplo, têm a possibilidade 
de ficar em salas com número 
reduzido de alunos.

Camilo Mussa, presidente 
substituto do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep), afirmou ao G1 
que os estudantes podem 
ligar para a central de aten-
dimento (0800 616161) até 
7 de janeiro, quando faltarão 
10 dias para o exame.

“É um canal que sempre 
existiu para o candidato fazer 
solicitações depois do período 
de inscrição. Analisaremos os 
pedidos de quem precisa ficar 
isolado ou em espaços com 
menos pessoas”, diz.

Para os idosos, que tam-
bém são do grupo de risco, 
não há necessidade de pro-
curar a central. Pela data de 
nascimento informada na 
inscrição, o Inep já agrupará 

os candidatos com mais de 
60 anos em salas separadas.

Segundo Mussi, é impor-
tante esclarecer que haverá o 
cuidado geral em reduzir o nú-
mero de alunos por sala. As so-

licitações de atendimento es-
pecial devem ser feitas apenas 
por quem realmente precisa, 
por alguma questão de saúde 
específica, de um distancia-
mento social ainda maior.

Casos especiais
Na própria inscrição, 

sempre houve a possibi-
lidade de pessoas com 
deficiência, gestantes, lac-
tantes, idosos ou alunos 

de classes hospitalares jus-
tificarem a necessidade de 
algum tipo de atendimento 
específico - como máqui-
na de escrever em braile 
e cão-guia (para cegos) e 

bomba de insulina (para 
diabéticos). Alguns casos, 
no entanto, não são previs-
tos pelo edital e podem ser 
resolvidos posteriormente 
pelo telefone.

“Um candidato que, na 
edição passada, descobriu 
que estava com câncer 
depois da inscrição pôde 
ligar no 0800 e pedir para 
fazer a prova em sala sepa-
rada. A gente é inclusivo”, 
afirma Mussi.

Neste ano, o mesmo ca-
nal será usado para os casos 
relacionados à pandemia.

Reaplicação do Enem 
para pacientes com Covid

Pelo edital, pacientes 
com Covid-19 na data do 
exame devem informar o 
diagnóstico pela página 
do participante até a vés-
pera da prova.

Assim como nos casos de 
outras doenças infectocon-
tagiosas (coqueluche, difte-
ria, varíola, influenza A e B, 
sarampo, rubéola, varicela, 
etc.), o Inep analisará uma 
possível participação do alu-
no na reaplicação do Enem 
impresso, prevista para feve-
reiro de 2021.

Divulgação

Enem 2020: grupos de risco para Covid 
podem fazer prova em sala separada



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
2 LOTES no Jardim Itá-
lia, localizados na Quadra 
D, (cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 19 de Novembro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
2 LOTES no Jardim Itá-
lia, localizados na Quadra 
D, (cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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

Por causa da Covid-19, 
uma das maiores tradições 
da TV brasileira vai ser in-
terrompida: a Rede Globo 
decidiu cancelar o show 
especial de Roberto Carlos 
no fim de ano de 2020.

O espetáculo musical está 
na ativa há mais de 40 anos: 
desde 1974. Só em 1999 ele 
também não foi exibido, em 
decorrência do estado de 
saúde da então esposa de 
Roberto, Maria Rita, que aca-
bou falecendo naquele ano.

Mas não terá show 
novo! A emissora resolveu 

ao menos reprisar o espe-
cial do “Rei” feito em Jeru-
salém e transmitido no fim 
de ano de 2011. A reprise 
está marcada para o dia 22 
de dezembro.

Há especulações de 
que os patrocinadores do 
show de Roberto teriam 
procurado o escritório 
pessoal do cantor ofere-
cendo recursos para uma 
produção especial na in-
ternet, independente da 
Rede Globo. Nada por 
enquanto foi confirmado 
pela equipe do músico.

A Paramount divulgou, 
nessa terça-feira (17), 
o trailer oficial da re-

edição do filme O Poderoso 
Chefão: Parte III, dirigido por 
Francis Ford Coppola e lan-
çado em 1991, encerrando 
uma das mais clássicas fran-
quias do cinema.

A nova narrativa se asse-
melhará mais ao best-seller de 
Mario Puzo. “Para esta versão, 
reorganizei cenas tomadas e 
combinações musicais. Com 
essas mudanças, mais a filma-
gem e o som restaurados, esta 
é, para mim, uma conclusão 
mais apropriada para O Po-
deroso Chefão e O Poderoso 
Chefão: Parte II e estou grato a 
Jim Gianopulos e à Paramount 
por me permitirem revisitá-
-la”, disse Coppola.

No longa original, “Don 
Michel Corleone está enve-
lhecendo e, com a ajuda do 
sobrinho Vicente Mancini, 
busca a legitimação dos 
interesses da família, em 
Nova York e na Itália, an-
tes de sua morte. Mas seu 
protegido não está só inte-
ressado em parte do impé-
rio da família. Ele também 
deseja a filha de Michael, 
Mary“, conta a sinopse.

Os fãs da trilogia foram 
pegos de surpresa e muitos 
até comemoraram a possibi-
lidade de rever um dos lon-
gas de Copolla nos cinemas. 
“Não creio que poderei ver O 
Poderoso Chefão no cinema, 
alguém me acorda”, escre-
veu um internauta. “Justo 
quando pensei que estava 

fora, eles me puxam de vol-
ta”, comentou outro, citando 
uma das falas do persona-
gem Michael Corleone.

O Poderoso Chefão de 
Mario Puzo — Desfecho: A 
Morte de Michael Corleone 
estreará nos cinemas de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília 
e Belo Horizonte no dia 3 de 
dezembro. Já plataformas de 
streaming como Google Play, 
Apple TV e Net Now recebe-
rão a nova versão a partir do 
dia 8 do mesmo mês.

Franquia
A franquia O Poderoso 

Chefão é baseada nos livros 
de mesmo nome do escritor 
Mario Puzo e teve o primeiro 
filme lançado em 1972. Com 
nomes como Marlon Bran-

do, Al Pacino, James Caan, 
Diane Keaton, John Cazale 
e Simonetta Stefanelli no 
elenco original, marcou para 
sempre os filmes de ação e 
máfia e é referência no gêne-
ro até os dias de hoje.

Repleta de cenas, curio-
sidades, personagens e falas 
marcantes, conta (ou conta-
va) até então com três filmes 
e dezenas de indicações a 
prêmios em todo o mundo, 
vencendo em categorias do 
Oscar de Melhor Ator, Me-
lhor Filme e Melhor Roteiro 
Adaptado, por exemplo.

A trilha sonora oficial 
também ficou eternizada 
tanto na versão original 
como na instrumental gra-
ças à música Speak Softly 
Love, de Nino Rota.

Reprodução/Instagram

“O Poderoso Chefão III”: versão 
remasterizada e com nova edição

Rede Globo cancela 
especial de Roberto 
Carlos no fim do ano


