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Ministério Público investiga fraudes que
ultrapassam R$71 milhões em licitações
O Ministério Público de Goiás (MPGO) deflagrou a Operação Fator R. Ela apura fraudes em licitações envolvendo a empresa Tropical Pneus, a
Companhia de Urbanização do Município de Goiânia (Comurg), a Metrobus Transporte Coletivo S/A e os municípios de Goiânia e Aparecida de
Goiânia. De acordo com a investigação, a estimativa é de que o grupo Tropical Pneus tenha movimentado mais de R$71 milhões em 10 anos. p3

Buscas online
por viagens de fim
de ano aumentaram até 1.000%
p4

A menos de dois meses para o início das festas de
fim de ano, a procura por passagens aéreas teve
aumento nas últimas semanas. É o que revelam os
dados de três das principais agências de viagens
brasileiras. A busca por passagens aéreas teve
alta de até 63%, de acordo com dados da agência
de viagens online.

Goiânia suspende obrigatoriedade de aferição de
temperatura corporal p2
A Prefeitura de Goiânia, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), informa que aferir temperatura corporal como forma de
triagem para identificar possíveis contaminados pela Covid-19 passa a
ser opcional em estabelecimentos públicos e privados desde ontem (26).
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Caiado lança programa que amplia
segurança alimentar a vulneráveis p3
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“Não existe nenhuma possibilidade da vacina causar Aids”
Em sua live de quinta-feira (21), o presidente Jair Bolsonaro disse que pessoas que tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19 no Reino Unido
estão desenvolvendo síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids). p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia suspende obrigatoriedade
de aferição de temperatura corporal

A

Prefeitura de Goiânia,
por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), informa que
aferir temperatura corporal
como forma de triagem para
identificar possíveis contaminados pela Covid-19 passa
a ser opcional em estabelecimentos públicos e privados
a partir desta terça-feira (26)
na capital. A nova medida foi
publicada em Nota Técnica
nesta segunda-feira (25/10).
A manutenção da melhora
dos indicadores epidemiológicos e o retorno das atividades econômicas de forma
gradual e segura auxiliam na
adequação dos protocolos.
Conforme o documento, elaborado pela Superintendência de Vigilância em
Saúde da SMS e com base
na Nota Técnica da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), “as atividades
essenciais e não essenciais
(públicas e privadas) poderão facultativamente adotar
a aferição da temperatura
corporal em seus estabelecimentos, porém a aferição da
temperatura não se constitui
como recomendação, tampouco obrigatoriedade para
triagem”, diz, justificando
que o método utilizado amplamente como parâmetro
de prevenção apresenta baixa sensibilidade eficácia.
Na Nota Técnica, a pasta
salienta ainda que as medidas descritas em protocolos
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contidos na legislação municipal vigente devem ser reforçados, “pois visam evitar
a transmissão do vírus, com
orientação clara e constante
aos consumidores, clientes,
trabalhadores, proprietários e demais pessoas sobre
as formas de prevenção,
sobretudo a recomendação
de que permaneçam em
casa se houver qualquer
suspeita de síndrome gripal”, pontua o documento
assinado pelo superintendente de Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes.
Conforme Yves Mauro, a
decisão pela não obrigato-

riedade considera aspectos
ainda importantes neste
atual momento de retomada das atividades. “No atual contexto, a aferição tem
efetividade científica incerta, já que nem todos os infectados com a Covid-19 vão
apresentar febre e, ainda,
durante o período de incubação ou quando se está fazendo uso de antitérmicos,
eles podem não ser detectados”, esclarece, acrescentando também que dados
preliminares sugerem que
a transmissão pode ocorrer
mesmo sem o aparecimento
de sinais e sintomas.

TESTAGEM
O acesso às testagens em
Goiânia foi ampliado e há
dois meses ocorre de segunda a sexta-feira na cidade.
“Todas as regiões são atendidas e oferecemos à população as modalidades pedestre, com agendamento, e
drive-thru, sem agendamento”, cita o superintendente
Yves, lembrando que a ação
ocorre em diversos pontos
da cidade para pessoas que
não apresentam sintomas
– assintomáticos. Ele frisa
ainda que as pessoas com
sintomas – sintomáticos –
devem procurar uma unida-

de de saúde para realização
do teste RT-PCR.
VACINAÇÃO
Ontem (25) a Prefeitura
de Goiânia informou que a
vacinação contra a Covid-19
não precisa mais ser agendada. Confira os locais de vacinação aqui. Todos os grupos,
incluindo os adolescentes
maiores de 12 anos, podem
se dirigir a qualquer uma das
61 salas de vacinação de rotina, ofertadas pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) das
8h da manhã até as 17h, de
acordo com o funcionamento da Unidade de Saúde.

Estudantes goianos protestam contra atraso em bolsas de estudos
CHRIS SANTOS

Há mais de duas semanas, alunos goianos de
licenciaturas estão sem receber bolsas de formação
docente do governo federal. O pagamento é referente ao mês de setembro
e deveria ter sido pago em
10 de outubro. Para exigir
o depósito do auxílio que
contempla 60 mil pessoas
em todo o país, um grupo
liderado por entidades estudantis está reunido nesta
terça-feira(26) em Brasília.
O valor de R$ 400 de iniciação à docência dos pro-

gramas PIBID (Programa
de Iniciação a docência) e
a Residência Pedagógica é
estratégico para a sobrevivência dos futuros professores de universidades
públicas e universidades
particulares durante os
estudos. Sem ele, muitos
universitários passam por
dificuldades financeiras.
“Por meio dos programas,
nós desenvolvemos a cultura de professor pesquisador,
criamos conteúdos didáticos,
fazemos nossas primeiras
intervenções, ou seja, aulas,
e adquirimos experiência.
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Muitos de nós não trabalham e/ou só ganham um
salário mínimo. Essa ajuda
financeira possibilita que a
gente compre um livro, faça
uma cópia, se inscreva em
algum evento, coma ou mesmo ajude em casa”, detalha o
estudante do 6º período de
História do Instituto Federal
de Goiás (IFG) – Câmpus Goiânia, Matheus Alves.
O temor dos estudantes
é por mais atrasos. Em nota
publicada no site, a Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
(Capes), responsável pelos

programas, afirma que a
solução está nas mãos do
Legislativo Federal e sinaliza
que a situação deve se estender. O montante voltado
para o pagamento depende
de aval de deputados e senadores. Trata-se de um crédito suplementar para arcar
com R$ 124 milhões previstos como pagamento de bolsas de formação docente até
dezembro deste ano.
“Os recursos necessários
já foram disponibilizados pelo
Governo Federal, existindo,
entretanto, a necessidade de
aprovação de Projeto de Lei

do Congresso Nacional para
a execução do orçamento”,
informa a fundação. Ainda
no comunicado, a Capes explica que o pagamento de
bolsas de pós-graduação
está sendo pago regularmente por ser realizado em
rubricas orçamentária diferentes”, comunica a Capes.
Além dos R$400 pagos
aos universitários de licenciatura, também recebem
bolsa professores supervisores (R$ 765), coordenador de área (R$ 1,4 mil) e
coordenadores institucionais (R$ 1,5 mil).
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Buscas
online por
viagens de
fim de ano
aumentaram até
1.000%
A menos de dois meses para o início das festas de fim de ano, a procura por passagens aéreas
teve aumento nas últimas
semanas. É o que revelam
os dados de três das principais agências de viagens
brasileiras. A busca por
passagens aéreas teve
alta de até 63%, de acordo
com dados da agência de
viagens online Decolar. Segundo a CVC, a comercialização de passagens para o
fim do ano cresceu 36%,
neste mesmo período.
Já na comparação com
o período pré-pandemia
(2019) a procura foi ainda maior, ultrapassando
1.000%, segundo a Kayak.
Os destinos mais procurados no site da agência são
as cidades do Nordeste,
seguidas das capitais do
Rio de Janeiro, São Paulo e
do Rio Grande do Sul.
De acordo a Decolar,
Recife e Rio de Janeiro ocupam a 1ª posição na lista das
mais procuradas para o Natal e Réveillon, respectivamente. São Paulo também
é destaque e aparece em 2º
lugar, nos dois períodos.
No ranking dos dez
destinos mais buscados, a
maioria está na região Nordeste do Brasil. Em seguida,
estão as regiões Sul (Florianópolis e Porto Alegre) e
Sudeste (São Paulo, Rio de
Janeiro e Belo Horizonte).
Apesar das restrições
impostas por alguns países
para a entrada de brasileiros, alguns destinos internacionais também aparecem entre o top 10 de
buscas por passagens. Entre eles estão Estados Unidos e Argentina. De acordo
com a Decolar, Nova York
aparece na 1ª posição para
as viagens de Natal e Réveillon. A partir de 8 de novembro, os EUA vão liberar
a entrada de brasileiros totalmente vacinados.
Com o avanço da vacinação contra a Covid-19
e a flexibilização das medidas restritivas, a expectativa do setor aéreo é de
crescimento superior a
19% até o fim do ano.
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Ministério Público investiga fraudes que
ultrapassam R$71 milhões em licitações

O

Ministério
Público
do estado de Goiás
(MPGO) deflagrou na
manhã de ontem (25) a Operação Fator R. Ela apura fraudes em licitações envolvendo
a empresa Tropical Pneus, a
Companhia de Urbanização do
Município de Goiânia (Comurg),
a Metrobus Transporte Coletivo
S/A e os municípios de Goiânia
e Aparecida de Goiânia.
De acordo com a investigação, a estimativa é de que
o grupo Tropical Pneus tenha
movimentado mais de R$71
milhões em 10 anos. O Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco), juntamente com
a Polícia Militar, cumpriu
nessa manhã sete mandados
de prisão e 36 mandados de
busca e apreensão em Goiás
e Mato Grosso.
De acordo com o MP, as
fraudes de licitações aconteceram em quatro estados
brasileiros. Foram 148 municípios de Goiás, 49 de Mato
Grosso, 1 do Tocantins e 1
da Bahia. O grupo é detentor
de grande poder econômico.
Em nota a prefeitura de Goiânia fala que está à disposição para colaborar com as
investigações realizadas pelo
Gaeco do Ministério Público

Reprodução

de Goiás e que as investigações apontam falhas nas
gestões anteriores:
“Não existe investigação
contra servidores públicos
ou por crime de improbidade
administrativa. Apenas foram
coletados documentos para
subsidiar a investigação contra um grupo empresarial. O
Executivo municipal se man-

tém à disposição da justiça
para quaisquer esclarecimentos. Faremos acompanhamento do caso para a adoção
de todas medidas cabíveis,
caso sejam identificadas”.
A operação é nomeada de
Fator R, pois é o cálculo utilizado para determinar a faixa de
tributação de uma empresa
optante do Simples Nacional.

OUTROS ENVOLVIDOS
Uma servidora da Assembleia Legislativa de Goiás
(Alego), também é alvo da
operação, entretanto, de
acordo com a Diretoria do
órgão, seu envolvimento
não tem relação com a Casa
“a operação deflagrada não
possui qualquer relação com
o departamento da Casa de

Leis e não foi apontada ligação entre as investigações e
atuação da servidora em suas
atividades no Parlamento
goiano. Assim como, a investigação não possui conexão
com o Legislativo estadual.
A Diretoria de Comunicação
também não possui acesso
aos autos, já que não é alvo
da averiguação, e acompa-

nha os desdobramentos sobre os assuntos, que envolvem a servidora”, diz.
Ao Diário do Estado, a
Metrobus esclarece que
atendeu a todos os pedidos
do MP, repassando na íntegra todos os documentos
e informações requeridas.
Também foi informado que
não há ligação entre a investigação e a instituição e que
está colaborando com o que
é necessário “a Metrobus informa que na manhã desta
terça-feira (26/10) prontamente atendeu todas as solicitações do Ministério Público, repassando na íntegra os
documentos e informações
requeridos. A empresa ressalta que não há nenhuma
participação em qualquer
dos fatos investigados. Ainda, esclarece que está colaborando com a operação deflagrada e que acompanhará
os desdobramentos das investigações, tomando, se for
o caso, as medidas necessárias caso se constate que foi
vítima de alguma ação fraudulenta. A empresa reforça
que segue rigoroso processo
de controle na realização de
compras, em estrita observância a todas legislações”,
informa a nota.

Caiado lança programa que amplia segurança alimentar a vulneráveis
O governador Ronaldo
Caiado, lançou nesta terça-feira (26) em evento no
Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG), em Goiânia, o
programa NutreBem. O programa será responsável pela
distribuição do Mix do bem,
um alimento nutritivo que
contribuirá com a ampliação
e segurança alimentar das famílias em situação de vulne-

rabilidade social no estado.
O produto conta com arroz, proteína de soja, cenoura, tomate, alho e cebolas
desidratados e não contem
gorduras trans, gorduras saturadas ou lactose. O produto é de preparo rápido e
rende até 10 porções.
“Estamos garantindo o
padrão nutricional, com a
reposição de minerais, de
nutrientes necessários para

manter a pessoa alimentada durante o seu dia”,
declarou o governador. Segundo Ronaldo Caiado, o
programa representa um
ponto de superação ao reunir conhecimento científico
e gestão pública com eficiência para levar benefícios
ao cidadão vulnerável.
“As
transformações
maiores podem acontecer
desde que estejamos insti-

gados de um mesmo sentimento, seja a competência,
a boa gestão, a pesquisa, a
ciência e também a honestidade de princípios”, afirmou.
Além desta refeição, o
NutreBem também irá distribuir legumes embalados
a vácuo e frutas desidratadas para reforçar as doações
feitas às famílias mais vulneráveis. Os itens possuem
características que possibi-

litam a chegada às comunidades mais afastadas, já
que frutas e legumes são
alimentos mais perecíveis,
o que impede o transporte
para lugares mais distantes.
Ronaldo Caiado, fez o
compromisso de levar outras
melhorias para o setor, com
previsão de destinação de veículos para qualificar a logística
da distribuição dos alimentos.
Os testes para o proces-

samento foram feitos com
o apoio de nutricionistas,
engenheiros de alimentos e
professores da Universidade Federal de Goiás (UFG).
O reitor da instituição,
Edward Madureira, que
está em seu terceiro mandato, classificou o governador como o “parceiro que
acreditou” na universidade
em função dos inúmeros
projetos já estabelecidos.
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“Não existe nenhuma possibilidade da
vacina causar Aids” comenta infectologista
Divulgação

E

vam sexo anal com pessoas
portadoras de HIV ou que
não sabiam que tinham HIV.
Por isso, não houve comprovação cientifica que ligasse
os fatos a vacina.

AIDS X COVID-19
Apesar da semelhança
genética os dois são doenças
completamente diferentes.
O coronavírus é transmitido

VACINAÇÃO
A segurança das vacinas
é atestada e contrata dela
Organização Mundial de
Saúde (OMS) e pela Agencia Europeia de Medicamentos (EMA). Em julho
deste ano, a EMA, publicou
um parecer afirmando que
que “os benefícios das vacinas da covid-19 autorizadas continuam a superar
seus riscos, dado o risco
da doença da covid-19, as
complicações associadas,
e o fato de as evidências
científicas mostrarem que
elas reduzem as mortes e
hospitalizações por covid ”.
Aqui no Brasil, as vacinas
aplicadas são aprovadas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). São
elas: Pfizer, CoronaVac, Janssen e AstraZeneca.
Após o pronunciamento
do presidente Jair Bolsonaro, o Comitê de HIV/aids da
sociedade de Infectologia se
manifestou por meio de nota,
em que diz repudiar a propagação de notícias falsas.

SAMANTHA SOUZA

m sua live de quinta-feira (21), o presidente Jair Messias Bolsonaro disse que pessoas que
tomaram as duas doses da
vacina contra a covid-19 no
Reino Unido estão desenvolvendo síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids).
No entanto, a afirmação se
trata de uma Fake News.
Até o momento, não existe
nenhuma evidência de que
os imunizantes usados contra o vírus, possam ser responsáveis por casos de Aids.
Uma vez que o vírus do HIV é
transmitido apenas por transfusões sanguíneas e em relações sexuais desprotegidas.
A Coordenadora do Departamento de imunização
da Sociedade Brasileira de
Alergia e Imunologia, Lorena de Castro Diniz, explica
que ambos vírus têm seu
corpo genético RNA. “Mas
isso não quer dizer que os
dois vírus tenham formas de
transmissão e de sintomas
semelhantes”, explica.

por gotículas, ou seja, pela
respiração e superfícies contaminadas e leva a sintomas
respiratórios. Em contrapartida, a Aids é um estágio do
vírus HIV. Ele é transmitido
sexualmente ou transfusões
sanguíneas e pode levar o indivíduo a Aids – momento em
que o organismo fica incapaz
de lutar contra infecções e outras doenças. Ou seja, neste

estágio o sistema imunológico
não opera como deveria. Por
conta disso Lorena afirma que
“Não tem nada haver uma doença com a outra. ”
Portanto, “não existe nenhuma possibilidade de a
vacina causar Aids”, ressalta. Uma vez que reagentes
estimulam a produção de
anticorpos responsáveis pela
proteção do organismo. Em

função disso, “portadores de
HIV, por terem essa imunidade mais baixa, foram colocados no grupo prioritário de
vacinação contra Covid-19”,
explica a infectologista. “Não
tem nada haver uma doença
com a outra” ressalta.
DESINFORMAÇÃO?
No texto da revista cientifica The Lancet , pesquisa-

dores alertam sobre a necessidade de testes extras
de segurança nas vacinas
contra a covid-19. O questionamento foi levantado
pelo órgão regulador de
produtos de saúde da África
do Sul, que buscavam verificar se havia risco de homens vacinados adquirirem
o HIV. Porém, o fato ocorria
com homens que realiza-

Preço da carne cai após 16 meses, mas alta acumulada ainda é de 22%
Depois de 16 meses consecutivos de alta, os preços
das carnes caíram no país
em outubro. É o que apontam os dados do IPCA-15
(Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo 15),
conhecido como a prévia da
inflação oficial. O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) divulgou os dados nesta terça-feira (26).
Em outubro, os preços
das carnes tiveram baixa de

0,31%, conforme a pesquisa.
A última queda havia ocorrido em maio do ano passado
(-1,33%). Apesar da trégua,
as carnes ainda acumulam
alta de 22,06% em 12 meses.
Neste ano, de janeiro a outubro, a inflação prévia acumulada pelo grupo é de 10,27%.
Segundo o economista André Braz, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas), a
queda nos preços em outubro

pode ser associada à suspensão de exportações das carnes
brasileiras para a China.
A paralisação ocorreu
após o registro de dois casos
atípicos de vaca louca em
setembro. Com a trégua na
demanda chinesa, a tendência é de que uma quantidade
maior de mercadorias seja
destinada ao mercado interno, levando os preços para
um patamar inferior.
“A gente vai ver uma que-

da mais intensa de acordo
com a duração desse efeito
de paralisação das exportações. A China não deve manter o embargo por muito tempo. Quanto maior for o tempo
do embargo, maior é a probabilidade de a gente ver queda
no preço”, aponta Braz.
O economista pondera
que, devido à alta acumulada
ao longo da pandemia, o consumidor precisará de novas
reduções nos preços para sen-

tir um alívio no bolso. “A taxa
em 12 meses das carnes ainda está acima de 20%. Então,
é preciso ter muitas quedas
para que o consumidor volte a
consumir carnes como antigamente”, relata o pesquisador.
Durante a crise sanitária,
a escalada inflacionária e o
desemprego levaram mais
pessoas a buscarem doações
e até mesmo restos de carnes para alimentação.
Um desses casos ocorreu no

Rio de Janeiro. Na capital fluminense, um caminhão ficou
conhecido por distribuir ossos
para um grupo com fome. Cidades como Cuiabá (MT) também
registraram filas em busca de
restos de ossos de boi.
Em outubro, o IPCA-15
teve variação geral de 1,20%,
a maior para o mês desde
1995 (1,34%). Com o novo
resultado, a prévia da inflação atingiu 10,34% no acumulado de 12 meses.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------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 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

S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMpp: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
semi: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
pp: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
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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
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

ANO 12, Nº 2836
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
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
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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
------------------------------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 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$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
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
------------------------------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$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
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RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------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 avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 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

JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD. GOIÁS ApartamennFlamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
zinha 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 2360.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656

APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garocracia. Tel.: 4007-2717 /
98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço,
Ótima localização! Próximo à praça do avião no
setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249

VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No
ta160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
ro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------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.

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

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER de 25 a 45 anos
para namoro sério. Que
seja carinhosa. Tenho
44 anos, sou fiel. Ligar
após as 19 horas. F: (62)
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Reprodução

Insiders: nem os participantes
nem o público conhecem as regras

U

m grupo de 12 jovens desconhecidos
convive num recinto
fechado. Acreditam participar da fase final de um casting para um reality show
cujas regras desconhecem.
Sabem que há uma casa
preparada para transmitir 24
horas por dia, mas ignoram
que os cômodos vizinhos, que
ocupam até a exibição do programa começar e a lista final
dos participantes ser definida,
também estão repletos de microfones e câmeras ocultas.
A competição já começou, e
eles participam sem saber. E
sua forma de se comportar em
cada um dos lados desse cenário é muito diferente. Essa
virada de roteiro é a premissa de Insiders, que pode ser
encontrada no catálogo da
Netflix a partir desta quinta-feira, 21 de outubro.
À medida que os dias
transcorrem, os protagonistas do programa vão descobrindo os segredos e mentiras a que foram submetidos
pelos produtores, que buscam obter deles as reações
mais espontâneas possíveis
e expor um jogo de despistes
que envolva os próprios espectadores. A atriz Najwa Nimri, uma das estrelas mundiais da plataforma graças à
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João Rock 2022 terá Pitty, CPM, Erasmo Carlos

série Casa de papel, dá rosto
e voz a um relato que contém
várias camadas de leitura. A
proposta foi concebida para
agradar tanto quem adora
esse tipo de atração como
um público que jamais assistiria a programas tipo Survival ou Big Brother.
José Velasco, presidente
iZen, produtora responsável
por Insiders, e ele próprio
produtor-executivo da atra-

ção, diz que a proposta é
oferecer outro ponto de vista a um formato que já tem
mais de 20 anos de história.
“Há uma geração completa a
que poderíamos chamar de
nativos dos realities. Nasceram e cresceram com eles na
televisão. O fato de viverem
rodeados de redes sociais
também permitiu que estejam acostumados a fingir a
própria personalidade, em-

bora provavelmente façam
isso de forma inconsciente”,
diz por telefone. Por isso, o
desafio que se constrói ao
longo de sete capítulos é
“retornar ao participante
anônimo e à espontaneidade, agora que parece existir
a figura do profissional de
reality”, diz Arantza Sánchez,
diretora de entretenimento
da iZen e também produtora-executiva de Insiders.

O João Rock confirmou
hoje o line-up de sua próxima edição, incluindo uma
homenagem a artistas do
Rio de Janeiro no palco principal do evento, conhecido
como o Palco Brasil. Erasmo Carlos, Gabriel o Pensador, Cidade Negra, Marcelo
Falcão, Barão Vermelho e
Planet Hemp se apresentarão neste espaço.
Enquanto isso, o Palco João Rock contará com
dois shows em parceria: o
primeiro entre Pitty e Nando Reis; e o segundo entre
Emicida, Criolo e Céu. Além
deles, também tocarão por
lá Baiana System, Djonga,
Humberto Gessinger, Titãs,
Natiruts e CPM 22.
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