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Polícia apura participação de 
terceira pessoa em Suzano
A Polícia Civil está investigando a participação de uma terceira pessoa, de 17 anos, na organização do atentado na Escola Esta-
dual Raul Brasil, em Suzano. Este suspeito era colega de classe do atirador Guilherme Taucci Monteiro, também de 17 anos. p2
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Trump diz ‘não estar com pressa’ para 
fechar acordo comercial com a China
Trump alertou a China que não irá assinar um acordo comercial que 
não atenda as exigências de Washington, mudando o tom otimista. p4
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Polícia apura participação de terceira 
pessoa no atentado em Suzano

A Polícia Civil está in-
vestigando a parti-
cipação de uma ter-

ceira pessoa, de 17 anos, na 
organização do atentado na 
Escola Estadual Raul Brasil, 
em Suzano. Este suspeito era 
colega de classe do atirador 
Guilherme Taucci Monteiro, 
também de 17 anos, e teria 
ajudado no planejamento do 
crime. Segundo a polícia, ele 
estava na cidade de Suzano 

no momento do ataque, mas 
não foi até a escola.

O jovem já foi ouvido pela 
polícia civil, que pediu à Vara 
da Infância e da Juventude a 
apreensão do adolescente e 
espera autorização. Há um 
vídeo em que uma terceira 
pessoa aparece junto com 
os dois assassinos dias após 
eles terem alugado o car-
ro usado no atentado. O 
aluguel do carro foi pago 

com cartão de crédito.
Pessoas que conviviam 

com os atiradores disseram 
à polícia que já tinham ouvi-
do deles referência ao caso 
de Columbine, nos Estados 
Unidos, que deixou 13 mor-
tos e 24 feridos em 1999. 
“Quem ouviu eles falando 
sobre isso ou não levou a 
sério ou ficou com medo”, 
disse o delegado-geral de 
Polícia Ruy Ferraz Pontes.

O delegado disse também 
que, até o momento, é uma 
“presunção” que um dos 
assassinos tenha atirado no 
outro e depois se suicidado. 
A conclusão sobre a morte 
dos assassinos depende ain-
da de informações que serão 
trazidas pela perícia.

De acordo com Pontes, 
a polícia diz que não há 
elementos suficientes 
até o momento que indi-

quem que o uso da deep 
web tenha sido determi-
nante para o atentado.

O delegado-geral infor-
mou que não está claro 
ainda se a morte de Jorge 
Antonio de Moraes, tio de 
Guilherme, foi motivada por 
vingança, já que ele chegou 
a contratar o sobrinho para 
trabalhar em sua empresa, 
mas teve que demiti-lo por 
causa de pequenos furtos.

Agência Brasil

Balança comercial 
goiana fecha 
fevereiro com 
superávit de 
US$ 87,3 milhões

A balança comercial 
goiana registrou superá-
vit de US$ 87,3 milhões 
em fevereiro. Segundo 
dados divulgados ontem 
pela superintendência 
de Comércio Exterior da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e 
Inovação (SEDI), as ex-
portações tiveram um 
crescimento de 4,48% em 
relação ao mesmo perío-
do em 2018, e as impor-
tações apresentaram um 
aumento de 13,63% se 
comparadas com feverei-
ro do ano passado. 

Os produtos farma-
cêuticos mais uma vez 
aparecem em primeiro lu-
gar no ranking de impor-
tações, com crescimento 
de 1,39%, se comparado 
a fevereiro de 2018. Na 
sequência aparecem os  
adubos (fertilizantes). Em 
terceiro lugar nas impor-
tações estão veículos au-
tomóveis terrestres, suas 
partes e acessórios com 
participação de 9,75%.

Em fevereiro foram im-
portados 1248 produtos 
diferentes de 68 países. 
Os principais países de 
origem dos produtos im-
portados são Alemanha 
(16,03%), Estados Unidos 
(14,38%), China (11,50%), 
Japão (6,23%), Suíça 
(5,62%), Canadá (4,67%), 
Tailândia (4,06%), Rússia 
(2,84%), Emirados Árabes 
(2,70%) e Egito (2,63%).

 
Exportações
As exportações al-

cançaram cifras de US$ 
421,7 milhões, com 282 
diferentes produtos 
vendidos para 116 paí-
ses. O complexo de soja 
continua a aparecer no 
topo do ranking dos 
produtos exportados, 
com valor de US$ 108,3 
milhões, com 25,68% 
de participação do total 
exportado por Goiás.

A exportação de car-
nes ocupou o segundo 
lugar no ranking, com 
acréscimo de 26,43% 
em relação a fevereiro 
de 2018, crescimento 
puxado pelo aumento 
das exportações das car-
nes bovinas e aves, com 
27,96% e 39,32%. 

Governo decreta situação de 
emergência em 12 cidades goianas Sobe para 203 o número de 

mortos na tragédia de BrumadinhoO Governo de Goiás de-
cretou nesta quinta-feira 
situação de emergência em 
12 cidades afetadas pela 
interdição do trecho da GO-
060, entre os municípios de 
Israelândia e Fazenda Nova. 
O decreto foi publicado no 
Diário Oficial do Estado. 

O problema ocorreu 
após o rompimento de um 
bueiro pela segunda vez, 
que causou o desmorona-
mento da pista na madru-
gada do último domingo 

(10). Funcionários da Agên-
cia Goiana de Infraestrutu-
ra e Transportes (Goinfra) e 
militares do Exército estão 
construindo uma ponte me-
tálica no local para viabilizar 
o tráfego de veículos.

A interdição afeta 100 
mil pessoas dos municípios 
de Amorinópolis, Arenópo-
lis, Baliza, Bom Jardim de 
Goiás, Caiapônia, Diorama, 
Doverlândia, Iporá, Israe-
lândia, Jaupaci, Palestina 
de Goiás e Piranhas. 

A Defesa Civil de Minas 
Gerais informou ontem 
que o número de mortos 
pelo rompimento da bar-
ragem da mina Córrego do 
Feijão, da mineradora Vale, 
em Brumadinho, na região 
metropolitana de Belo Ho-
rizonte, ocorrido há quase 
dois meses, subiu para 203.

Ainda segundo a cor-
poração, 105 pessoas 

negócios

ainda estão desaparecidas 
e 398 foram localizadas. 
Os trabalhos de identifica-
ção dos mortos resgatados 
ainda continuam na região, 
assim como a busca pelos 
desaparecidos. De acordo 
com a Polícia Civil, mais dois 
corpos foram identificados.

A barragem 1 da mina 
Córrego do Feijão em Bru-
madinho se rompeu no dia 

25 de janeiro. Os rejeitos 
atingiram a área adminis-
trativa, uma pousada e 
comunidades localizadas 
perto da mina. As causas 
da tragédia ainda não fo-
ram esclarecidas. A princi-
pal linha de investigação 
sobre o colapso é o acú-
mulo anormal de água 
e a falha no sistema de 
drenagem da barragem.



Diário Do EstaDo Goiânia, 15 de Março de 2019 3cotidiano

Coleta de lixo em Goiânia podem 
ser consultados na internet 
O cronograma da co-

leta de lixo em Goi-
ânia agora pode ser 

acompanhada pela internet. 
A Companhia de Urbaniza-
ção (Comurg), anunciou esta 
semana a implantação de 
uma nova plataforma digital 
para facilitar o acesso do cro-
nograma dos trabalhos. 

O serviço online está dispo-
nível no site da Prefeitura de 
Goiânia e permite que o usu-
ário consulte detalhadamente 
a frequência que o caminhão 
compactador passará em de-
terminado local. Para pesqui-
sar, os cidadãos devem selecio-
nar o bairro em que residem. 
Em seguida, é aberto um mapa 
com legendas informando de-
talhes sobre a coleta.

Segundo o presidente da 
Comurg, Aristóteles de Pau-
la, este é um plano piloto e, 
em breve, os outros serviços 
que a Companhia executa 
estarão disponibilizados no 
site da Prefeitura de Goiânia. 
“Além de facilitar a circulação 
de informação, a plataforma 
digital adotada pela Comurg 
garantirá maior transparên-
cia dos serviços públicos re-
alizados pelo órgão”, explica. 

Coleta
A coleta em Goiânia é rea-

lizada em três circuitos: segun-
da, quarta e sexta-feira; terça, 
quinta e sábado; e diário. Já os 
horários variam das 07h às 16h 
e das 19h às 04h. No total, são 
133 circuitos que atendem 697 
bairros. Por dia, a Comurg re-
colhe uma média de 1.200 to-
neladas de resíduos orgânicos.

A coleta orgânica recolhe 
apenas o lixo domiciliar.  En-
tulhos, poda de árvores, mó-
veis, recicláveis, eletrônicos 
e pneus devem ser levados 
até o Ecoponto Guanabara. 
Caso sejam recicláveis, os 
cidadãos podem aguardar o 
caminhão da Coleta Seletiva. 
No caso de móveis e outros 
objetos reutilizáveis, as pes-
soas podem solicitar o reco-
lhimento por meio do Cata-
-Treco, através dos telefones 
3524-8500 e 9 8596-8555.

Além disso, para evitar 
acidentes dos trabalhadores 
durante a coleta, a Prefeitura 
de Goiânia também pede a 
conscientização dos morado-
res para acomodar adequada-
mente o lixo.  É recomendá-
vel não deixar soltos objetos 
pontiagudos e cortantes.

Prefeitura

Um dos 
atiradores de 
Suzano matou 
comparsa 
e depois 
cometeu 
suicídio

Leilão de carros de luxo garante 
R$ 330 mil ao Hospital Materno Infantil

Ladrões de banco 
são recapturados após 
tentativa de duplo homicídio

A Polícia Militar informou 
ao Estado na noite desta 
quarta-feira, 13, que chegou 
a conclusão de que um dos 
atiradores da Escola Estadu-
al Raul Brasil, em Suzano, na 
Grande São Paulo, matou o 
comparsa e depois se ma-
tou. A corporação, no entan-
to, não detalhou quem teria 
atirado contra quem. 

Imagens de câmera de se-
gurança mostram que o ado-
lescente G.T.M., de 17 anos, 
estava com a arma de fogo 
a todo tempo e é mais pro-
vável que ele tenha atacado 
o amigo Luiz Henrique de 
Castro, de 25 anos, e depois 
se matado. Os dois foram 
encontrados mortos após 
serem cercados por policiais 
no interior da escola. Cinco 
alunos e duas funcionárias 
foram mortos no atentado.

Uma tentativa de duplo 
homicídio levou a Polícia Civil 
a recapturar dois ladrões de 
banco que estavam escondi-
dos em uma comunidade no 
interior de São Paulo. Segun-
do a corporação, Eduardo 
Nonato da Silva, o “Dudu”, 
e seu irmão Fábio Nonato 
da Silva fazem parte de qua-
drilhas que roubam bancos 
em Goiás, no Tocantins, e 
no Pará, nas modalidades 
conhecidas como “novo can-
gaço”, e “sapatinho”.

A descoberta do ende-
reço onde estavam escon-
didos os dois irmãos, em Ca-
rapicuíba, aconteceu depois 
que agentes do Grupo Anti 
Roubos a Bancos (GAB) da 
Delegacia Estadual de Inves-
tigações Criminais (Deic), to-
maram conhecimento que 
em oito de março passado, 
Eduardo foi até Anápolis 
e tentou matar a tiros sua 
ex companheira, e o atual 
namorado dela. Quando 
localizados no interior pau-

lista, os irmãos ainda ten-
taram ludibriar os policiais 
apresentando documentos 
falsos. Durante as investiga-
ções e as prisões, os agen-
tes do GAB da Deic conta-
ram com o apoio da Polícia 
Federal do Tocantins, e de 
militares da Rotam.

“O Eduardo havia sido 
preso junto com outros 
cinco comparsas em 2016, 
logo após fazer familiares 
do gerente de um banco 
de Anápolis reféns e roubar 
todo o dinheiro da agência, 
crime este que é conhecido 
como sapatinho. Algumas 
semanas após a prisão, po-
rém, ele fugiu da cadeia, e 
também de Goiás, até que, 
no mês passado, voltou 
para tentar executar sua ex 
mulher e o namorado dela, 
ocasião em que seguimos 
algumas pistas, e conse-
guimos descobrir onde ele 
estava escondido”, relatou 
a delegada Mayana Rezen-
de, titular da Deic.

O Hospital Materno In-
fantil (HMI) vai receber R$ 
335.166,00 que serão uti-
lizados para a compra de 
medicamentos. O valor foi 
arrecadado com o leilão de 
dois carros de luxo realiza-
do pelo Governo de Goiás, 
na manhã desta ontem, no 
auditório Jaime Câmara, 
no 9º andar do Palácio Pe-
dro Ludovico Teixeira.

Ao lado da presidente 
de honra da OVG, Gracinha 
Caiado, o governador re-
cepcionou os interessados 
em arrematar os carros de 
luxo. Sensibilizada com a 
situação do Materno In-
fantil, a primeira-dama se 
empenhou na realização da 
iniciativa em benefício do 
hospital. “Para este leilão, 
deixei a vergonha de pedir 
de lado. Sou mãe e ao ver 
as crianças naquela situa-
ção, meu coração apertou. 
Hoje foi uma oportunidade 
de poder ajudá-las.”

O veículo Hyundai Equus 
(modelo 2011) foi arrema-
tado por R$ 128 mil, lan-
ce ofertado. Já o Hyundai 
Equus (2013) foi arremata-

Reprodução

do por R$ 207.166. Caiado fri-
sou que o valor é emblemático 
e que muito ainda precisa ser 
feito em prol do hospital. “É o 
momento de se ter consciência, 
economizar e repassar o dinhei-
ro a quem de verdade necessi-
ta. Essa é a função do Estado: 
dar saúde, educação e seguran-
ça pública. Ter sensibilidade na 
área social”, explicou.

A diretora regional da or-
ganização social IGH, Rita de 
Cássia Leal de Souza, agrade-
ceu ao governo. “Esse recurso 
representa algo muito mais 
valioso: o reconhecimento e a 
importância que esse governo 
está dando ao Materno Infantil 
e colocando ele no lugar onde 
sempre deveria estar. Um hos-
pital de referência, que presta 

uma atenção de qualidade a 
pacientes graves e que tem 
uma equipe que trabalha no 
limite de suas forças.”

Secretário da Saúde de 
Goiás, Ismael Alexandrino, 
assegurou que o governo 
tem buscado soluções e 
novos recursos para sanar a 
dívida do Materno Infantil. 
“Ontem estive com a equi-
pe técnica do Ministério da 
Saúde, com a qual estamos 
elaborando documentos 
relacionados a recursos de 
gestões anteriores que não 
foram repassados, para 
que com esta nova verba, 
a gente possa quitar dívi-
das do Materno Infantil e 
de outras unidades hospi-
talares”, pontuou.
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Trump diz “não estar com 
pressa” para fechar acordo 
comercial com a China

O presidente dos Es-
tados Unidos, Donald 
Trump, alertou a China 
na quarta-feira e que não 
irá assinar um acordo co-
mercial que não atenda as 
exigências de Washington, 
mudando o tom otimista 
das últimas semanas.

Após reunião com as-
sessores na Casa Branca, 
Trump disse a repórteres 
que “não está com pres-
sa” de fechar um acordo, 
o que contrasta com o que 

ele descreveu como “im-
paciência” de Pequim.

“A China quer muito 
fechar um acordo”, disse 
Trump, acrescentando que 
o presidente chinês, Xi Jin-
ping, sabe que ele não acei-
tará um acordo fraco, como 
fez no mês passado após a 
reunião de cúpula de Ha-
nói com o líder norte-co-
reano, Kim Jong Un, sobre 
a desnuclearização da 
Península Coreana. Fonte: 
Dow Jones Newswires.

Número de desaparecidos 
em desabamento na Nigéria 
segue desconhecido

AS operações de bus-
cas após o desa-
bamento de um 

prédio onde funcionava uma 
escola infantil em Lagos, na Ni-
géria, entra no terceiro dia hoje. 
Oito pessoas morreram, mas o 
número oficial de desapareci-
dos ainda é desconhecido.

O número de resgatados 
com vida também é impre-
ciso. A agência Associated 
Press afirma que, segun-

do a Agência Nacional de 
Gerenciamento de Emer-
gências, 37 pessoas foram 
retiradas dos destroços. Já 
a Reuters fala em 50.

Testemunhas relataram 
que mais de 100 crianças es-
tavam no imóvel no momento 
em que ele desmoronou. Po-
rém, a gerente-geral da Agên-
cia Estatal de Gerenciamento 
de Emergências de Lagos, Ade-
sina Tiamiyu, negou “catego-

ricamente que houvesse mais 
de 100 crianças” no local.

Em busca de informações, 
famílias faziam vigília em um 
hospital próximo a escola. 
Ainda não se sabe o que fez 
com que o edifício de vários 
andares desabasse na quar-
ta-feira. No local, havia resi-
dências, lojas e uma escola.

O governador de Lagos, 
Akinwunmi Ambode, que 
visitou o local horas depois 

do desabamento, afirmou 
que o edifício era registra-
do como residencial e que 
a escola funcionava irregu-
larmente no local. Ele disse 
ainda que a área vinha pas-
sando por testes estrutu-
rais antes do acidente.

Na quarta, uma multidão 
acompanhou e aplaudiu 
quando crianças cobertas 
de poeira eram retiradas 
com vida dos destroços.

Afolabi Sotunde

Reprodução
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Presidente do TSE 
vota contra Justiça 
Eleitoral julgar Lava Jato

A ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber votou contra a com-
petência da Justiça Eleitoral 
para investigar casos de cor-
rupção quando envolverem 
simultaneamente caixa 2 de 
campanha e outros crimes 
comuns, como corrupção e 
lavagem de dinheiro. A mi-
nistra também ocupa cargo 
de presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). 

A Corte começou a de-
finir na quarta-feira se a 
competência para julgar 
crimes comuns conexos a 
crimes eleitorais é da Jus-
tiça Eleitoral ou Federal. 
Nas investigações da Ope-
ração Lava Jato, a maioria 
dos políticos começaram 
a ser investigados na es-
fera federal e respondem 
pelos crimes de corrup-
ção, lavagem de dinheiro 
e caixa 2 de campanha. 

Com o voto de Rosa We-
ber, o placar do julgamento 
está em 3 votos a 2 a favor 
da competência da Justiça 
Federal. Para a ministra, 
nesses casos, a investigação 
deve ser fatiada e o crime 
de caixa 2 enviado para a 
Justiça Eleitoral, sem as acu-
sações de corrupção. Até 
o momento, os ministros 

Marco Aurélio e Alexandre de 
Moraes votaram pela compe-
tência da Justiça Eleitoral. Luís 
Roberto Barroso e Edson Fachin 
entenderam que os casos de 
crimes conexos devem ser jul-
gados pela Justiça Federal.

 
Caso
A questão é decidida com 

base no inquérito que investiga 
o ex-prefeito do Rio de Janeiro 
Eduardo Paes e o deputado 
federal Pedro Paulo Carvalho 
Teixeira  (DEM-RJ) pelo suposto 
recebimento de R$ 18 milhões 
da empreiteira Odebrecht para 
as campanhas eleitorais.

Segundo as investigações, 
Paes teria recebido R$ 15 milhões 
em doações ilegais no pleito de 
2012. Em 2010, Pedro Paulo te-
ria recebido R$ 3 milhões para 
campanha e mais R$ 300 mil na 
campanha à reeleição, em 2014.

Os ministros julgam um re-
curso protocolado pela defesa 
dos acusados contra decisão 
individual do ministro Marco 
Aurélio, que enviou as investi-
gações para  a Justiça do Rio. 
Os advogados sustentam que o 
caso deve permanecer na Cor-
te, mesmo após a decisão que 
limitou o foro privilegiado para 
as infrações penais que ocor-
reram em razão da função e 
cometidas durante o mandato.

Senado cria comissão para 
acompanhar proposta da 
Reforma da Previdência

O presidente do Se-
nado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), criou 

ontem a comissão da Casa 
destinada a acompanhar o 
andamento da reforma da 
Previdência na Câmara dos 
Deputados. A comissão será 
composta por nove senado-
res titulares e outros nove 
suplentes. O colegiado será 
presidido pelo senador Otto 
Alencar (PSD-BA) e a rela-
toria ficará a cargo de Tasso 
Jereissati (PSDB-CE).

Além de Otto e Tas-
so, a comissão terá como 
integrantes titulares os 
senadores: Eduardo Bra-
ga (MDB-AM), Esperidião 
Amin (PP-SC), Cid Gomes 
(PDT-CE), Veneziano Vital 
do Rêgo (PSB-PB), Jaques 

Wagner (PT-BA), Rodrigo 
Pacheco (DEM-GO) e El-
mano Férrer (Pode-PI).

O objetivo da comissão é 
acompanhar a discussão da re-
forma antes de o texto chegar 
ao Senado, caso seja aprovada 
pela Câmara. Nesta quarta, 
foi instalada a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara, por onde a refor-
ma vai começar a tramitar.

Caberá à CCJ analisar se 
a reforma proposta do go-
verno Jair Bolsonaro está de 
acordo com a Constituição.

Se for aprovada pela CCJ, a 
reforma seguirá para uma co-
missão especial onde o mérito 
da proposta será analisado. Só 
depois de passar por esse co-
legiado, o texto poderá ser vo-
tado no plenário da Câmara.

‘Camuflagem’
Em entrevista a jornalistas 

nesta quinta, a senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO) criticou a cria-
ção da comissão destinada a 
acompanhar o andamento da 
reforma da Previdência.

Para a parlamentar do To-
cantins, o colegiado é uma 
“peça de teatro”, que tem 
o objetivo de “apressar” a 
análise da reforma quando o 
texto chegar ao Senado.

“Estão arrumando já um 
discurso, uma camuflagem 
para apressar a votação no 
Senado”, afirmou Kátia Abreu. 
Ela também comentou a esco-
lha de Tasso Jereissati para ser 
o relator da comissão.

“É um senador compe-
tente, é uma pessoa séria e 
muito rica. É um privilegiado, 

graças a Deus, e eu aplaudo 
o sucesso econômico dele. 
Agora, nós não podemos 
ter um relator que não tem 
dimensão humana. O relator 
precisa ter essa dimensão. 
Então, não dá para aprovar 
uma reforma da Previdência 
porque o mercado da Aveni-
da Paulista quer”, declarou.

A senadora declarou que 
a reforma da Previdência é 
necessária, mas que o texto 
enviado pelo governo preci-
sa de ajustes. “A reforma do 
jeito que está não tem 100 
votos na Câmara. No Sena-
do, pode ter uns 10”, disse.

Na avaliação de Kátia, 
a reforma – que será mo-
dificada pelo Congresso 
– tem condições e precisa 
ser aprovada em 2019.

Reprodução



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES LIGUE (62) 
9 9452- 2980 whatsaap 
CONSULTOR DE VENDAS 
: ANTONIO CRUZ
-------------------------------   
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 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 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------

Veículos
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ALUGUEL
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------

Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 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 ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------

-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
LOTE de 500 m² na rua 
1039 Setor Marista. Tra-
tar no (62) 981304240 e 
zap (62) 984873063 creci 
22415 
-------------------------------
SOBRADO em fase de 
acabamento, c/ 4/4 sendo 
1 suíte, sala de escritório, 
sala, cozinha americana 
área de churrasco mais 
2  áreas grandes c/ ba-
nheiro e lavanderia, ga-
ragem para 5 carros, fica 
depois do Hospital Santa 
Genoveva e do teatro, 
próximo do Aeroporto na 
Rua Landi, St Genoveva, 
F: (62) 981304240 e zap 
984878063. Creci 22415. 
------------------------------- 
CENTRO apart no Ed. Li-
berdade com 120m², sen-
do ¾  mais um, piso ce-
râmica, armário em todas 
quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 banheiros, gara-
gem, 3 elevadores, cond. 
R$350. F (62) 981304240 
e zap 984873063. Creci 
22415
------------------------------- 
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura 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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da 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 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, tântrica, lenços 
de seda, 4 mãos, yoni, 
terapêutica, relaxante, 
anti-stress, com pés, 
depilação esfoliação e 
outras. Todas elas com o 
objetivo de proporcionar 
novas sensações de pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédi-
to CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
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Capitã Marvel se junta a 
Vingadores em novo trailer
A Marvel lançou on-

tem o primeiro trai-
ler de Vingadores: 

Ultimato (The Avengers: 
Endgame). O filme estreia 
no dia 25 de abril de 2019. 
O vídeo traz flashbacks do 
início de alguns dos Vinga-
dores, como Homem de Fer-
ro, Capitão América e Thor. 

Entre as cenas do trailer 
que mais chamaram aten-
ção do público está o mo-
mento que Thor (Chris He-
msworth) conhece a Capitã 
Marvel (Brie Larsson). 

Dirigido pelos irmãos 
Anthony e Joe Russo, o 
longa é estrelado por Ro-
bert Downey Jr., Chris 
Evans, Brie Larson, Scar-
lett Johansson, Chris He-
msworth, Paul Rudd, Mark 
Ruffalo e grande elenco.

Reprodução


