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“De bar em bar” gera empregos e
movimenta economia na capital

Ir a um bar em Goiânia é o programa preferido de boa parte da população. No atual momento de pandemia, o funcionamento deles sinaliza a retomada à vida quase normal e um estímulo à economia. A celebração da vida, da união e da alegria entre drinques e petiscos deve
ter mais graça este ano com o “De bar em bar” deste ano que deve movimentar a capital e gerar empregos diretos e indiretos. p2

14º salário para aposentados é “claramente eleitoreiro”, diz especialista p4
Um projeto de lei pode aprovar o pagamento de 14º salário para aposentados até 2023. O benefício extra seria para amenizar os causados
pela pandemia do coronavírus. A proposta é duramente criticada pela
advogada especialista em Direito Previdenciário, Marly Marçal. “Claramente eleitoreiro já que não são apenas os beneficiários do INSS que
estão sofrendo restrições financeiras por conta da pandemia
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Fim da pandemia
é uma questão de
vontade política e
incentivo p4
/diariodoestado

Governador anuncia volta dos
mutirões em homenagem a Iris
Em homenagem ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador Iris Rezende, o
governador Ronaldo Caiado anunciou, a volta dos mutirões organizados pelo
Estado, com oferta de serviços prestados diretamente ao cidadão. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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“De bar em bar” gera empregos e
movimenta economia na capital

I

r a um bar em Goiânia é o
programa preferido de boa
parte da população. No atual momento de pandemia, o
funcionamento deles sinaliza a
retomada à vida quase normal
e um estímulo à economia.
A celebração da vida, da
união e da alegria entre drinques e petiscos deve ter mais
graça este ano com o “De
bar em bar” deste ano, que
deve movimentar a capital
e gerar empregos diretos e
indiretos. Após meses fechados em 2020 e também em
2021 por causa das medidas
de restrição contra a covid,
o evento marca a volta de
festivais na capital, mas com
medidas sanitárias flexíveis.
A ideia é atrair o público
para os 48 estabelecimentos
participantes para agitar os
bares e restaurantes, expandir as vendas para além do
delivery e aumentar a contratação de funcionários.
“No auge da pandemia
houve demissões em massa.
Agora, com a retomada, acontece o contrário: contratações
em massa. Isso é muito bom,
mas também complicado porque são muitas pessoas para
serem treinadas e se adaptarem em pouco tempo”, diz o
presidente da Abrasel Goiás,
Danillo Ramos. “A estimativa é
que o setor já tenha contratado novamente trabalhadores
até passando das 6 mil vagas
do ano passado”, destaca.
Para o “de Bar em Bar”,
que será realizado entre 11 e
28 de novembro, não houve contratações específicas,

Reprodução

mas o setor nesse momento
está com mil vagas em aberto para todos os cargos. O
impacto econômico pode
ser superior a R$ 1 milhão. A
expectativa é de Danillo, que
se baseia no faturamento do
festival Brasil Sabor, realizado em junho deste ano.
Além disso, o impacto indireto é muito importante para
girar a economia. Um bar ou
restaurante compra insumos
da Central de Abastecimento
de Goiás (Ceasa-GO), de atacadistas de bebidas, adquire
embalagens e afeta ainda de
outros segmentos. O mundo do entretenimento, por
exemplo, recebe uma injeção
de recurso e de ânimo com a
contratação de músicos.

FLEXIBILIZAÇÃO
Há pouco mais de um
meio, a Prefeitura de Goiânia
publicou um decreto que torna mais flexíveis as restrições
sanitárias. O documento prevê a distância mínima de 1,5
metros entre as mesas, contados de qualquer ponto de
suas bordas e o não consumo
de pessoas em pé.
Conforme o texto, as
apresentações de música ao vivo são limitadas a
seis integrantes, no máximo, apenas se for possível
o distanciamento de 2,25
metros quadrados entre
eles. O uso de brinquedoteca também foi liberado.
Os bares e restaurantes
na capital foram proibidos

de funcionar entre março e
julho de 2020. A reabertura
ocorreu em seguida antes de
um novo fechamento obrigatório em março deste ano.
Desde abril, os estabelecimentos voltaram a receber
clientes, mas com restrições.
DE BAR EM BAR
Com o tema “Saúde, vamos brindar à vida”, o festival reúne bares e restaurantes do Brasil para oferecer
diversidade gastronômica
aos frequentadores com
uma receita diferente daquelas já ofertadas no cardápio. Em Goiânia, os pratos
custam a partir de 17 reais e
a grande maioria são petiscos para duas pessoas.

O presidente da Abrasel
Goiás afirma que muitos
pratos são porções grandes
e saem por menos de R$30.
“Os associados capricharam
dessa vez. Temos que brindar a vida porque tivemos
aprendizado de dar valor à
vida num cenário de 600 mil
mortos“, ressalta Danillo.
Os protocolos de saúde dos participantes são
aqueles previstos no decreto municipal, como álcool
em gel, uso de máscara
dispensado apenas para a
alimentação e distanciamento das mesas. Para ver
os restaurantes participantes, os pratos e demais informações basta acessar o
site barembar.com.br.

Campanha Papai Noel dos Correios é lançada em Goiânia
Na próxima sexta-feira
(12), o Estado de Goiás receberá o lançamento da
campanha de solidariedade natalina Papai Noel dos
Correios 2021. A abertura
da campanha acontecerá
às 09h da manhã, no auditório do edifício sede da
empresa em Goiânia, localizado na Praça Cívica.
Dentre os convidados
para a cerimônia estão o
superintendente estadual
dos Correios, Eugênio Mon-

tenegro, representantes das
Secretarias de Educação parceiras do projeto, os padrinhos que doam os brinquedos e também o Papai Noel.
CAMPANHA
A campanha de natal
Papai Noel dos Correios foi
criada há mais de 30 anos.
Sendo uma iniciativa dos
Correios e com o auxílio de
toda a sociedade goiana, o
projeto já presenteou milhares de crianças em todo
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estado ao longo dos anos.
A iniciativa presenteia
crianças matriculadas na
rede pública de ensino até
o 5º ano, crianças em situação de vulnerabilidade
com até 10 anos de idade
e crianças PcD em qualquer
idade. Este ano, o Papai
Noel dos Correios será feito
de forma híbrida (online e
presencial), seguindo todos
os protocolos de segurança.
Para participar a criança deverá escrever uma

cartinha para o Papai Noel
falando o que gostaria de
ganhar neste Natal. A carta
deverá ser enviada, preferencialmente, via internet.
Para ser um padrinho
não há pré-requisitos, estando a campanha aberta
para a sociedade em geral. Milhares de cartinhas
estão disponíveis no blog
do projeto. Para aqueles
que desejam adotar uma
carta de forma presencial,
é importante se atentar as

datas, locais e horários de
atendimento, pois os pontos de adoção podem variar em cada Estado.
Vale lembrar que será
aceito apenas uma cartinha por criança e que os
padrinhos só terão as informações de identificação do
apadrinhado no momento
da entrega do presente.
Para mais informações sobre a campanha solidária Papai Noel dos Correios, basta
acessar o Blog do Papai Noel
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Obra do
CRAS vira
“motel”
no Real
Conquista
O que era para ser um
motivo de alegria virou
uma dor de cabeça, assim
os moradores do Setor
Real Conquista, em Goiânia, definem a obra do
Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS),
orçada em quase R$ 325
mil reais, mas que está
abandonada há quase
um ano pela Prefeitura de
Goiânia. Em entrevista ao
Diário do Estado, o líder
comunitário, Miguel Veloso, explica que a obra era
vista com bons olhos pela
população já que o CRAS
do setor está decadente.
“A construção está totalmente
abandonada,
muito mato. A estrutura
já está bem danificada,
um prejuízo não só para a
prefeitura, mas para a população. Alguns buracos
também estão tomando
o sossego dos moradores.
Acredito que tem uns quatro buracos, uma espécie
de fossa sem tampa, um
risco para crianças e animais. Esse CRAS seria muito bom para o povo aqui
do setor porque a unidade
do setor está bem debilitada. O pessoal ainda frequenta ele por não ter outro lugar para ir”, explicou.
PREOCUPAÇÃO
Ainda de acordo com
Miguel, o abandono não
trouxe só a dificuldade de
acesso a benefícios para as
famílias carentes, mas também insegurança a população que mora nas proximidades e que precisa passar
pelo local. O líder comunitário diz os pais não deixam
as crianças brincar sem a
sua supervisão na rua de
casa e que redobram os cuidados e a preocupação no
período da noite. Horário
em que a obra do CRAS é
frequentada por criminosos
e usuários de drogas, que a
usam como esconderijo.
“A obra virou meio que
um motel, tem preservativos espalhados por todo
lado. Fora que o lixo também tomou conta de lá, a
polpação descarta o lixo
no local. Os animais como
ratos, baratas, cobras, lacraias e até escorpiões
são atraídos pelo lixo.
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Governo investe R$ 105 milhões na
Educação de Aparecida de Goiânia

“A

qui em Goiás, a
excelência é o
povo goiano. São
meus professores, alunos e
aqueles que acreditam no
nosso Estado”, disse o governador Ronaldo Caiado
durante solenidade, em Aparecida de Goiânia, município
cuja regional de educação
recebeu um total de R$ 105
milhões em recursos. Nesta quinta-feira (11), Caiado
anunciou repasse superior
a R$ 10 milhões para fortalecer o ensino inclusivo. O
recurso será aplicado no projeto de revitalização de 316
salas de recursos multifuncionais para o Atendimento
Educacional Especializado
(AEE). Em solenidade no Colégio Estadual Jardim Tiradentes foi inaugurado o primeiro ambiente totalmente
reequipado, nos moldes de
como serão os demais.
No evento, foram entregues ainda oito dispositivos
de leitura OrCam MyEye
para estudantes da rede
estadual e municipal, bem
como Chromebooks. O governador assinou também
ordem de serviço para retomada da construção do
colégio padrão Século XXI,

Governo de Goiás

no Setor Retiro do Bosque,
empreendimento no valor
de R$ 7,1 milhões. A solenidade marcou ainda a entrega de 14 mil conjuntos
de mobiliário para uso dos
estudantes em sala de aula.
“Esse dinheiro tem cada
centavo aplicado corretamente, para cada pessoa do
nosso estado. Estamos con-

tribuindo para melhorar a
qualidade de vida”, pontuou
o governador ao lembrar
que somente no município
são 55 unidades escolares.
As salas ficam em escolas
da rede pública estadual espalhadas por todo território
goiano. Cada uma delas receberá R$ 32 mil do Governo
de Goiás, sendo: R$ 8,7 mil

para custeio de reforma, R$
10 mil para aquisição de materiais didático-pedagógicos,
e R$ 13,3 mil para novos
mobiliários e equipamentos
da área de tecnologia. “Nos
preocupamos com a inclusão das crianças que têm
algum déficit, seja ele motor
ou sensorial. Nós instalamos
não só em Aparecida de Goi-

ânia, mas em 316 escolas do
estado de Goiás”, avaliou.
“Não é só humanizar, mas é
fazer uma educação de qualidade. E nós estamos fazendo como referência nacional”, defendeu.
Para a coordenadora
regional de Educação, Núbia Faria, o atual governo
transformou a realidade da

educação e sente orgulho
de atuar no setor. “A educação mudou e a pergunta
é: onde estava tanto dinheiro? Será que tem uma
árvore que dá dinheiro para
a Educação no gabinete do
governador? Porque nunca
se viu isso”, avaliou. “O valor aumenta todos os dias,
porque cai dinheiro nas
contas”, reforçou. A coordenadora também frisou
que o estado tem investido
na cobertura da quadras
poliesportivas. “Três unidades estão prontas para
inaugurar e 14 estão em
andamento”, acrescentou.
MAIS INVESTIMENTOS
O evento também marcou a entrega de oito dispositivos de leitura OrCam
MyEye, destinados a um professor e estudantes da rede
municipal de Aparecida de
Goiânia com deficiência visual. O aparelho é acionado
por voz e realiza leitura de
textos, telas e faz reconhecimento facial. O Governo
de Goiás investiu R$ 2,6 milhões e serão entregues 156
unidades do equipamento
em todo o Estado, com custo
unitário de R$ 17 mil.

Governador anuncia volta dos mutirões em homenagem a Iris Rezende
Em homenagem ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador Iris Rezende, o
governador Ronaldo Caiado
anunciou, na última terça-feira (9), a volta dos mutirões
organizados pelo Estado, com
oferta de serviços prestados
diretamente ao cidadão. O
primeiro Mutirão do Governo
de Goiânia acontece no dia
20 de novembro, na região

Noroeste de Goiânia.
“Ele tem a patente dessa
maneira de fazer política,
que ouve o povo, sempre
sensível às demandas. Infelizmente, vamos ter essa ausência, mas será uma homenagem a Iris Rezende” disse
o governo durante o velório.
Iris Rezende Machado morreu na madrugada da última
terça-feira em decorrência

de complicações de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).
Como no tempo de Iris, o
mutirão do Governo de Goiás oferecerá, em um só lugar,
uma série de atendimentos.
Na saúde, por exemplo, o público terá acesso a consultas e
exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação,
aferição de pressão arterial e

de glicemia. Quem visitar a estrutura também terá à disposição corte de cabelo, registro
de certidões de nascimento,
casamento e de óbito, bem
como alteração para o nome
social e retificação de nome.
Ainda estarão disponíveis
emissão de passaporte do
idoso, carteira do deficiente e
carteira do autista.
Já nos totens Expresso, pla-

taforma de atendimento digital do Vapt Vupt, serão oferecidos 70 serviços. Já o Atende
Mais realizará a emissão da
primeira e segunda via do CPF,
recadastramento do Goiasprev, senha para consignação
e itens do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com
acesso a boletos do Imposto
de Propriedade de Veículo
Automotor (IPVA), multas,

licenciamentos e emissão
de Certificado de Registro
e Licenciamento de Veículo
(CRLV), Na economia, serviços como parcelamento de
IPVA e emissão de documentos para microempreendedor
individual e produtor rural.
Cidadãos terão acesso, ainda,
a serviços nos setores de meio
ambiente, educação, saneamento básico, entre outros.
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14º salário para aposentados até 2023 é
“claramente eleitoreiro”, diz especialista
Divulgação

CHRIS SANTOS

U

m projeto de lei
pode aprovar o
pagamento de 14º
salário para aposentados
até 2023. O benefício extra seria para amenizar os
causados pela pandemia
do coronavírus. A proposta é duramente criticada
pela advogada especialista
em Direito Previdenciário,
Marly Marçal.
“Claramente eleitoreiro
já que não são apenas os
beneficiários do INSS que
estão sofrendo restrições
financeiras por conta da
pandemia. E quem não recebe benefício?”, questiona
ela. Outro ponto de alerta
para Marly é um rombo nas
contas da autarquia. “Para
os cofres da previdência o
impacto é grande”, destaca.
O Projeto de Lei (PL)
4367/2020 tem autoria do
deputado federal Pompeo
de Mattos (PDT/RS). O texto, que propõe a criação do
14º salário a partir deste
ano e seguiria até 2023, foi
aprovado pela Comissão de
Seguridade Social e Família
(CSSF) da Câmara dos Deputados. Com as movimentações na Câmara dos Depu-

valor dos benefícios poderia
manter o poder de compra
sem a necessidade de criar
um 14º salário transitório.
“Seria atrelar novamente
o valor dos benefícios ao salário mínimo, por exemplo.
Hoje, a pessoa se aposenta
com três salários mínimos e
depois de seis anos, em média, não recebe dois”, analisa.

tados, a expectativa é que
o 14° salário comece a ser
pago no próximo mês
“Não faz sentido, considerando que a lei de benefícios, não traz essa obrigatoriedade para a União.
Se apenas considerar a
pandemia como fator determinante, não faz sentido
estendê-lo até 2023”, explica
a advogada previdenciária.

INCONSTITUCIONAL
Na opinião de Marly, o PL
tem chances de passar, mas
enfrentará debates acerca de
sua legalidade. “O projeto padece de vício, pois não traz em
seu bojo a fonte de custeio do
benefício e sofre ainda a possibilidade de veto pelo presidente por causa disso”, antecipa.
O pagamento seria automático. O valor mínimo

seria de um salário mínimo
e o máximo equivalente ao
teto da previdência, atualmente em R$ 6,431 mil. O
impacto financeiro é muito alto, principalmente se
considerarmos a quantidade de segurados que teriam direito a ele.
“O número de beneficiários
da previdência social beira aos
30 milhões e a expectativa é

de injetar 50 milhões no mercado”, afirma a especialista.
ALTERNATIVA
A advogada acredita no
reajuste como melhor alternativa para atender aos
anseios dos beneficiários.
“Um reajuste de acordo com
a inflação (real) não a hipotética”, lembra. Na perspectiva dela, uma adequação no

TRÂMITE
O PL do 14º salário deve
seguir para apreciação da a
Comissão de Finanças e Tributação e em seguida da Comissão de Constituição e Justiça e
de Cidadania. Na sequência, o
texto vai para o Senado e posteriormente para sanção presidencial. Caso Jair Bolsonaro
faça vetos total ou parciais,
eles voltam ao Congresso Nacional para reanálise que pode
derrubá-los ou mantê-los.
CONTEMPLADOS
O salário extra, se aprovado, contemplará os segurados
que já recebem o 13° salário:
aposentados, pensionistas,
auxílio-doença,
auxílio-reclusão e auxílio-acidente. As
pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada
(BPC) não estão incluídas.

Para OMS, fim da pandemia é uma questão de vontade política e incentivo
Em participação no Fórum
da Paz de Paris nesta quinta-feira, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reforçou que o fim
da pandemia não está mais
centrado na questão de evolução tecnológica ou científica.
“É uma questão de vontade
política e incentivo”, afirmou.
“Quando a pandemia vai
acabar? Talvez esse seja o
centro da questão. A respos-

ta é: a pandemia vai acabar
quando o mundo decidir
acabar com ela”, assegurou
o representante da OMS,
reforçando que o aumento
mundial no número de casos
e mortes por covid-19, após
meses de queda acentuada,
é reflexo da implementação
ineficaz das medidas de saúde pública e da distribuição
desigual de vacinas.
“Mais de 80% das vacinas
já entregues no mundo foram

para os países do G20. Então,
20 países concentram mais de
80% das 7 bilhões de doses.
Especialmente a África é um
continente que foi afetado
muito seriamente pela ineficiência na distribuição das vacinas. É uma cobertura vacinal
média de 5% neste momento,
é muito baixa”, lamentou o
diretor-geral da OMS.
Em uma sala de debates
sobre “governança na saúde
para combater a covid-19 e

prevenir futuras pandemias”,
Tedros afirmou que a desigualdade vacinal é “epidemiológica, econômica e moralmente errada”. Segundo
ele, foi por isso que a OMS e
seus parceiros estabeleceram
a meta de atingir uma cobertura vacinal de 40% da população até o final deste ano.
A Organização pediu que
governos com alta cobertura
vacinal compartilhassem doses e mudassem o cronogra-

ma de entrega imunização,
mas teve poucos sinais de
auxílio. “Houve uma reunião
ontem organizada pelo secretário Blinken Antony Blinken,
dos EUA e ministros de Relações Internacionais e eles concordaram em acompanhar os
planos para garantir que a
meta de 40% seja atingida.
Eu acredito que esse tipo de
empurrão será importante”,
reforçou Tedros Adhanom.
Com o mundo registran-

do sete mil mortos por dia
em média, o diretor-geral
da OMS demonstrou preocupação com a alta e assegurou que a saída para as
estatísticas é a união global.
“Nenhum país com alta cobertura vacinal vai acabar
essa pandemia sozinho, só
quando todos os indivíduos
estiverem seguros. Espero
que o mundo todo diga basta, porque estamos realmente fartos deste vírus.”
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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
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
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
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 2000 C/ Ar + Dh
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-4848 9915-3466
------------------------------KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------SANDERO 12/12 bege
1.0 authentique básico
pneus novos 37 mil Km
R$20.500,00 F:3213-4848
whatsapp:9915- 3466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
diesel srv automática
4x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466

TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------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
------------------------------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

ANO 12, Nº 2846
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
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
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
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AUX. ESCRITÓRIO Kassio Perfumaria Goiânia /
GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

CLASSI AMOR

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

MASSAGEM

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

FINANCIAMENTO

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blinmínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alugaragem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------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

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

------------------------------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
------------------------------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
sapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

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

ACOMPANHANTE

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

O

ex-presidente
sul-africano e ganhador do Prêmio Nobel
da Paz, Frederik Willem de
Klerk, morreu aos 85 anos
nesta quinta-feira (11), disse
a Fundação FW de Klerk.
O último líder do apartheid da África do Sul dividiu o
prêmio da paz em 1993 com
Nelson Mandela, que foi libertado da prisão por ele, e o sucedeu na Presidência do país.
De Klerk morreu de câncer em sua casa em Fresnaye, na Cidade do Cabo, diz
o comunicado da fundação.
“É com a mais profunda tristeza que a Fundação
FW de Klerk anuncia que o
ex-presidente FW de Klerk
morreu pacificamente em
sua casa em Fresnaye no
início desta manhã após
sua luta contra o câncer de
mesotelioma”, diz um trecho
do comunicado da fundação.
Informações sobre o funeral e sepultamento do ex-presidente da África do Sul serão
feitos pela família. “Ele deixa
sua esposa Elita, seus filhos
Jan e Susan e seus netos. A
família fará, no devido tempo, um anúncio sobre os preparativos para o funeral.”
Em 1993, de Klerk e Mandela receberam o Nobel da
Paz pelos trabalhos realizados
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pelo fim pacífico do regime do
apartheid e “por lançarem as
bases para uma nova África
do Sul democrática”. FW de
Klerk libertou Mandela e se
tornou um líder improvável
pelo fim do apartheid
Político profundamente
conservador cujo partido há
muito apoiava o apartheid,
de Klerk acabou se tornando um improvável agente
de mudança na África do Sul
durante seus cinco anos de
governo no país. Reconhecendo a possibilidade iminente de uma guerra civil,
ele surpreendeu seu núcleo
político ao libertar Mandela
da prisão e legalizar o Congresso Nacional Africano.
Em 1993, de Klerk e outros líderes políticos ratificaram uma nova Constituição
que encerrou formalmente
décadas de segregação racial na África do Sul.
De Klerk acabou perdendo a primeira eleição multirracial da África do Sul para
Mandela, antes de assumir
um cargo no novo governo.
Mas depois de se aposentar da política, ele fez uma
série de comentários conflitantes sobre a era que ajudou a encerrar – e seu legado
como ganhador do Nobel às
vezes se mostrou controverso.
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Chucky: série cheia de nostalgia
e sangue para os fãs do terror

C

om diversos filmes de
qualidade duvidosa
lançados ao longo de
33 anos e uma legião de fãs,
o Brinquedo Assassino está
de volta, dessa vez numa intrigante e divertida série.
A série de TV Chucky chega ao Brasil pelo serviço de
streaming Star+ e se mostra
como uma bela opção para
os amantes do terror, ainda
mais para quem já gosta do
vilão. Quer opção melhor
para o Halloween?

TRAMA
A série gira em torno de
um novo adolescente, Jake
(Zackary Arthur), que coloca
as mãos no boneco e tem sua
vida mudada para sempre.
Aos poucos, o jovem se dá
conta de que precisará derrotar o cruel assassino em uma
corrida contra uma contagem
crescente de corpos.
Sem falar no retorno Brad
Dourif, que dublou Chucky
nos sete filmes anteriores,
e interpretou Charles Lee
Ray, o criminoso que possui
o boneco original. Já a indicada ao Oscar Jennifer Tilly,
que interpretou a esposa de
Chucky, Tiffany, também tem
espaço na produção.
Outro retorno triunfal é
o de Alex Vincent, que interpretou Andy, o primeiro dono
de Chucky, que o conheceu

DIÁRIO DO ESTADO
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Miss Brasil foi excluída
de cerimônia por tentar golpe, diz estilista

lá no primeiro filme da franquia, lançado em 1988.
OPINIÃO
Com muita diversão sangrenta, a série se destaca pelo
humor absurdo e horror criativo, com personagens cativantes prontos para serem vítimas do Brinquedo Assasino.
A estreia concentra-se de
forma inteligente em seus
novos personagens, com espaço para alguns elementos
clássicos dos filmes anteriores, mas sempre com foco
nas coisas que Chycky faz e
como isso impacta a vida de
seu novo “amigo até o fim”.
O mais recente dono de

Chucky (Brad Dourif) é Jake
Wheeler (Zackary Arthur), de
14 anos, um jovem introspectivo cercado por valentões,
julgado por sua sexualidade
e vítima de um pai alcoólatra.
A maneira sensível de Jake
e seu senso de humor irônico
o tornam um herói fácil de
gostar, especialmente diante
dos absurdos que ele enfrenta em sua vida cotidiana.
É a estranha visão artística
de Jake que o leva a comprar o
boneco Chucky em uma venda de garagem. Aos poucos,
Charles Lee Ray, o assassino
cuja alma está ligada ao boneco Chucky, se revela para o
garoto de formas bizarras.

Embora os sustos sejam
poucos nesse início de temporada, o programa faz um
belo trabalho em criar tensão e montar uma atmosfera de terror, de ofrma que
nunca sabemos o que pode
acontecer em seguida.
Chucky traduz bem a fórmula da franquia Brinquedo
Assassino para a televisão. O
criador da franquia, Don Mancini, passa a primeira hora da
série estabelecendo um novo
herói e deixa perguntas sobre
o retorno de Chucky para o
futuro. A série se mostra eficaz, inteligente e capaz de divertir, principalmente quando abraça a esquisitice.

Em conversa com a coluna LeoDias, Dimas Ribeiro, assessor comercial da
estilista Daniela Setogutti,
responsável pela produção
dos vestidos da premiação,
revelou que a modelo pediu para que eles superfaturassem o valor da peça
que é paga pela produção.
O primeiro contato com
Julia se deu em outubro de
2020 e, desde o primeiro
momento, “ela se mostrou
incisiva e sempre quis passar por cima da organização
do Miss Universo Brasil”.
“Muitos assuntos ela solicitou que a gente tratasse
diretamente com ela. Dessa
forma, a organização Miss
Universo Brasil solicitou
que fosse passado um orçamento do vestido. Quando
Julia ficou sabendo disso,

ela nos pediu para ver o que
havíamos orçado e, ao mesmo tempo, para aumentar
o valor final do orçamento.
Não entendemos qual era
o objetivo dela e ficamos
preocupados em repassar
para a organização um valor mais alto. Mesmo com o
pedido de Julia, preferimos
enviar para a organização o
orçamento real”, explicou.
Para que o vestido fosse
assinado pela estilista Daniela Setogutti, a organização do evento teria que desembolsar R$ 50.400,00, já
incluso a mão-de-obra. Mas
a modelo solicitou que fosse
repassado um valor entre R$
50 mil e R$ 65 mil apenas
para o material utilizado. De
acordo com Dimas, a mão-de-obra era o custo mais
alto dentro do orçamento.

