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Assalto provoca pânico
em shopping de Aparecida
Um assalto a uma joalheria assustou os frequentadores de um shopping em Aparecida de Goiânia na tarde de ontem. Se-
gundo relatos de frequentadores do centro de compras, os bandidos teriam efetuado alguns disparos de arma de fogo. p2
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Assalto provoca pânico 
em shopping de Aparecida

Um assalto a uma jo-
alheria assustou os 
frequentadores de 

um shopping em Apareci-
da de Goiânia na tarde de 
ontem. Segundo relatos de 
frequentadores do centro de 
compras, os bandidos teriam 
efetuado alguns disparos de 
arma de fogo. A assessoria 
de imprensa do shopping 
nega que tenha ocorrido dis-
paros, confronto ou feridos.

De acordo com testemu-

nhas, por volta das 15 horas 
seis disparos foram efetuados 
no Piso 1 do shopping, locali-
zado na Avenida Rio Verde. 
Em seguida, funcionários e 
clientes se refugiaram dentro 
das lojas, que fecharam suas 
portas imediatamente.

“Aconteceu muito rápido. Ou-
vimos os pipocos (sic) e corremos 
para dentro de uma loja. Tá tudo 
fechado aqui. Só deu pra ver os 
seguranças correndo de um lado 
para o outro”, disse Luciana, uma 

cliente que estava no shopping 
no momento do incidente.

Informações não confir-
madas pela polícia afirmam 
que o assalto foi cometido por 
quatro homens. Eles teriam 
atirado para o alto e roubado 
jóias e relógios. Em seguida 
fugiram em um veículo HB20 
prata, dirigido por um outro 
criminoso. Os assaltantes es-
tavam armados com uma pis-
tola equipada com kit rajada e 
também com um fuzil.

Nota do 
shopping
“O Shopping informa 

que na tarde de hoje, 17 de 
março, por volta das 15h30, 
ocorreu um assalto a uma jo-
alheria e que as polícias Civil 
e Militar já estão investigan-
do o caso. O shopping está 
contribuindo com as investi-
gações.  Não houve disparos, 
nem quaisquer confrontos 
ou feridos. O shopping está 
funcionando normalmente.”

Reprodução

Mais escolarizada, 
classe média 
ainda recorre 
a ‘bicos’

A nova classe média che-
ga ao fim de sua primeira 
década de existência presa 
em um paradoxo embalado 
pela desaceleração da eco-
nomia a partir de 2014. Ape-
sar de essa população estar 
mais escolarizada - o total 
de pessoas de renda média 
com ensino superior subiu 
dez pontos porcentuais, para 
48% -, o número de indivídu-
os vivendo de “bicos” cres-
ceu, segundo pesquisa do 
Instituto Locomotiva.

Em 2008, 41% da classe C 
tinham emprego formal, en-
quanto 35% declaravam estar 
na informalidade ou trabalhar 
por conta própria. No ano 
passado, 40% tinham car-
teira assinada e 38% viviam 
de “bicos” ou atuavam por 
conta própria. Embora a crise 
tenha tido papel inegável no 
aumento das pessoas traba-
lhando na informalidade, o 
presidente do Instituto Loco-
motiva, Renato Meirelles, diz 
que há fatores sociais por trás 
do empreendedorismo entre 
os integrantes da classe C.

Apesar de a trajetória dos 
brasileiros de classe média ter 
sido parecida com a de uma 
montanha-russa - com forte 
crescimento até 2014 e uma 
freada sem precedentes de 
2015 a 2017 -, o especialista 
diz que o acesso a novas ca-
tegorias de consumo trouxe 
confiança a esses brasileiros.

“Uma coisa é certa: pa-
ladar não regride e o bra-
sileiro não quer abrir mão 
das conquistas.” Assim, as 
pessoas estão mais dispos-
tas a correr atrás dos pró-
prios objetivos. O levanta-
mento mostra que, quando 
questionados sobre a res-
ponsabilidade pela melho-
ra de suas vidas, o esforço 
individual aparece em pri-
meiro lugar isolado - citado 
por 65% dos entrevistados 
- e bem à frente de “agentes 
externos”, como a igreja, o go-
verno ou a ajuda de familiares.

Segundo Meirelles, essa 
confiança na própria capaci-
dade também se reflete na 
valorização de suas caracte-
rísticas, em vez da tentativa 
de se “mesclar” a outros 
grupos. Por isso, há muito 
mais membros da classe mé-
dia que se identificam como 
negros. Entre 2008 e 2018, 
o total de negros da classe C 
passou de 41% para 59%.

Incêndio destrói apartamento 
no Setor Pedro Ludovico

Rotam e PF apreendem 70 quilos de 
pasta-base de cocaína em Itapuranga

Um apartamento loca-
lizado na Avenida Terceira 
Radial, no Setor Pedro Lu-
dovico, em Goiânia, ficou 
totalmente destruído após 
um incêndio na madruga-
da de ontem. As chamas 
começaram por volta das 
4h50 e, segundo o Corpo 
de Bombeiros, foram pro-
vocadas pela explosão 
de um cilindro de gás.  

Ainda segundo o Corpo 

de Bombeiros, duas pessoas 
estavam no apartamento e 
sofreram graves queimadu-
ras. As vítimas foram leva-
das para o Hospital de Ur-
gências de Goiânia (Hugo). 

O apartamento que 
ficou tomado pelas cha-
mas fica no 1º andar do 
edifício de 6 andares. Por 
segurança, os moradores 
das demais unidades pre-
cisaram evacuar o prédio.

Cerca de 70 quilos de 
pasta-base cocaína foram 
apreendidos neste sába-
do por policiais das Ron-
das Ostensivas Táticas 
Metropolitanas (Rotam) 
no município de Itapuran-
ga. A carga avaliada em 
R$ 1,3 milhão era trazida 
da Bolívia. Um homem foi 
preso em flagrante. 

A apreensão foi fei-
ta após a Policia Militar 
ser informada pela Po-

lícia Federal que o homem 
de 43 anos transportaria a 
pasta-base até Goiânia.  O 
suspeito possui passagens 
por roubo, receptação e 
tentativa de homicídio.

A droga estava escondida 
no fundo falso de uma cami-
nhonete. Para encontrá-la, a 
Rotam teve que desmontar 
parte da carroceria. 

De acordo com a PM, a 
suspeita é que a carga se-
ria revendida na capital. 

O homem e a pasta-base 
foram encaminhados para 
a Polícia Federal.

 
Combate 
ao tráfico
Somente de janeiro a 

fevereiro de 2019, foram 
apreendidas 7,32 tonela-
das de entorpecentes no 
Estado, o que representa 
um aumento de 79,25% na 
comparação com o mesmo 
período do ano passado. 

Segundo relatos 
de frequenta-
dores do centro 
de compras, os 
bandidos teriam 
efetuado alguns 
disparos de 
arma de fogo. 
Shopping nega 
que tenha ocor-
rido disparos
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Maia diz que reforma da Previdência 
pode ser votada em maio

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia, afirmou ontem, após 
almoço de confraterniza-
ção com os presidentes dos 
três Poderes, que a reforma 
da Previdência poderá es-
tar pronta para ser votada 
em plenário até o fim de 
maio. O tema foi abordado 
pelos participantes do en-
contro, na residência oficial 
de Maia, com a presença 
ainda de 13 ministros.

“Espero que a Previ-
dência saia da Câmara 
dentro do prazo regimen-
tal. Não vou dizer [prazo] 
mínimo, porque 11 ses-
sões são pouco, mas tam-
bém não quero que seja 
o máximo, 40 sessões. 
Espero que possamos, até 
o final de maio, ter essa 
matéria pronta para o 
plenário e, a partir daí, co-
meçar a votar no plenário 
da Casa. Esse é o meu ob-
jetivo como presidente da 
Câmara e deputado, que 
representa o Rio de Ja-
neiro e acredita que, para 
que a gente possa voltar a 
ter investimentos nas áre-
as fundamentais no meu 
estado, e possa voltar a 
gerar emprego, precisa 
aprovar a reforma o mais 
rápido possível”, afirmou.

Na sexta-feira, o pre-
sidente Jair Bolsonaro se 
reuniu com o deputado 
federal Felipe Francischini 
(PSL-PR), que vai coman-
dar a Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara. A tramitação 
da reforma da Previdên-
cia começa no colegiado, 
que analisa a admissi-
bilidade da Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC). Durante a reunião, 
pelo menos cinco nomes 

de possíveis relatores do 
projeto foram analisados.

Após passar pela CCJ, a 
reforma será debatida por 
uma comissão especial, cria-
da especificamente para esse 
fim. Para passar no plenário 
da Casa, ela precisa ser apro-
vada em duas votações com 
pelo menos 308 votos, o que 
representa 60% dos deputa-
dos. Em seguida, o texto vai 
ao Senado, que também pre-
cisa da aprovação de 60% de 
seus integrantes (49 votos), 
em dois turnos de votação.

Articulação
Segundo Rodrigo Maia, 

ainda é preciso construir o 
consenso de uma maioria par-
lamentar em torno da aprova-
ção da reforma, algo que ain-
da não está feito. “A gente não 
pode imaginar que a deman-
da do deputado do Rio Gran-
de do Sul é igual à demanda 
do deputado de Roraima. 
São completamente distintas. 
Nem podemos achar que uma 
agenda difícil, mas fundamen-
tal como a da Previdência, é 
uma agenda de 330 deputa-
dos e 60 senadores. Então, é 
uma construção”, disse.

Para Maia, a formação de 
uma base parlamentar de 
apoio ao governo no Con-
gresso ainda está em forma-
ção, mas deve avançar nas 
próximas semanas.

“Toda nova construção 
leva mais tempo para gerar 
um resultado. A gente pre-
cisa, nessa decisão do elei-
tor, construir a nova política, 
compreender como é que se 
constrói isso. É um processo 
em formação e todos estão 
dispostos a participar deste 
momento, compreendendo 
que há uma necessidade de 
o Brasil voltar a crescer e ge-
rar emprego”, disse.

Bolsonaro embarca 
para os EUA para 
encontro com Trump

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsona-
ro, já está viajando 

para os Estados Unidos. O 
avião presidencial decolou 
da Base Aérea de Brasília 
por volta das 8h de ontem. 

Ele está hospedado na Blair 
House, palácio que faz parte 
do complexo da Casa Branca. 
O presidente está acompa-
nhado de seis ministros.

Bolsonaro e o presiden-
te norte-americano Donald 

Trump devem assinar na próxi-
ma terça-feira o Acordo de Sal-
vaguardas Tecnológicas entre 
o Brasil e os Estados Unidos.

A medida vai permitir o 
uso comercial da base de 
lançamentos aeroespaciais 
de Alcântara, no Maranhão. 
Estima-se que, em todo o 
mundo, ocorra uma média 
de 42 lançamentos comer-
ciais de satélites por ano.

A Base de Alcântara é 
reconhecida internacional-

mente como ponto estraté-
gico para o lançamento de 
foguetes, por estar localiza-
da em latitude privilegiada 
na zona equatorial, o que 
permite uso máximo da ro-
tação da Terra para impul-
sionar os lançamentos.

Segundo a Agência Espa-
cial Brasileira (AEB), o uso 
da base brasileira pode sig-
nificar uma redução de 30% 
na utilização de combustí-
vel, em comparação a ou-

tros locais de lançamentos 
em latitudes mais elevadas.

Integram a comitiva bra-
sileira os ministros Ernesto 
Araújo (Relações Exterio-
res), Paulo Guedes (Econo-
mia), Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública), Augusto 
Heleno (Gabinete de Segu-
rança Institucional), Tereza 
Cristina (Agricultura) e Ricar-
do Salles (Meio Ambiente), 
além do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Agência Brasil
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NO ESTADO DE GOIÁS        Goiânia, 18 de março de 2019

“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

Dia Nacional do Corretor de Imóveis 

Dentre os eventos, o tradicional futebol Society que esse ano contará com a 20ª edição e a 1ª  maratona 
da habitação. 

 O presidente, Geraldo Dias, coloca, ainda que o objetivo 
é promover, através das atividades esportivas e sociais , a 
integração entre os corretores, estimulando a prática de 
atividades esportivas de forma sadia, harmônica e 
estabelecer um elo entre os corretores de imóveis,família, 
empresa ,  contribuindo, assim para o bem estar e melhor 
qualidade de vida das pessoas.

No último dia 11 de março , as entidades SINDIMÓVEIS-Goiás, Sindicato da Habitação, e o Serviço  
Social do Comércio , estiveram reunidos para  realizar  em conjunto a programação da “ Semana do 
Corretor” que  será realizada em agosto, onde comemora-se o “ Dia Nacional do Corretor de Imóveis”.

Estiveram presentes , o presidente do SINDIMÓVEIS-
Goiás, Geraldo Dias , diretor de esportes do SINDIMÓVEIS-
Goiás, Evaldo Euler ,Gerente de Negócios e eventos do 
SECOVI-Goiás, Viviane Paula de Melo, coordenador 
regional esporte e lazer do SESC-GO, Samuel Stival , 
superintendente do SINDIMÓVEIS-Goiás, Francisco Jandui, 
colaboradores do SINDIMÓVEIS-Goiás, Luciana Carvalho e 
Washington Américo e o  coordenador de esportes  do 
SECOVI-Goiás , Carlos Aleixo.  

Profissão: Corretor de Imóveis

Intermediar a negociação de compra e venda de um imóvel é apenas uma parte do trabalho de um 
corretor. O corretor de imóveis precisa entender de área jurídica, mercado financeiro, marketing, tecnologia, 
economia e mais várias  informações técnicas que envolvem a venda ou o aluguel de um imóvel – o que 
determina um constante aprendizado. 

Conhecimentos técnicos

Ajudar alguém a encontrar a casa de seus sonhos é uma realização única para o corretor de imóveis. 
Este é um profissional que acumula muitas histórias emocionantes ao longo de sua trajetória e certamente é 
reconhecido por isso. O corretor que experimenta esta sensação dificilmente desiste da profissão, ao 
contrário, faz dela sua nova missão. 

Como ingressar na carreira de corretor de imóveis?

Para maiores esclarecimentos entrar em contato através do fone: (62) 99137-8709.

O CEPSINDIMOVEIS, instituição de ensino da entidade  há 6 anos forma profissionais  para o mercado 
competitivo, através do curso “ Técnico em Transações Imobiliárias”. Modalidade : semipresencial, 
professores altamente qualificados e da área imobiliária, curso reconhecido pelos órgãos competentes na 
área da educação.

Tiroteios em escolas crescem nos EUA, 
assim como segurança e prevenção
Vinte anos após o mas-

sacre de Columbine, 
no Colorado, o debate 

sobre como evitar os tiroteios 
em escolas continua presente 
nos Estados Unidos - e deve 
crescer no Brasil, após dois 
jovens deixarem 7 mortos em 
uma escola em Suzano (SP), 
antes de se matarem.

Desde 1999, ao menos 221 
mil jovens foram expostos a 
situações de violência armada 
dentro de colégios americanos, 
segundo levantamento feito 
pelo jornal Washington Post. De 
2013 a este ano, pelo menos 61 
pessoas foram mortas e 98 fica-
ram feridas em tiroteios dentro 
de estabelecimentos de ensino.

E as escolas tiveram de re-
pensar a segurança. A cada 
tragédia perto de uma sala de 
aula, se reacende nos Estados 
Unidos o debate sobre o maior 
rigor para compra de armas, 
mas o tema ainda divide a 
sociedade e a classe política 
americana. O partido republi-
cano, do presidente Donald 
Trump e da maioria do Sena-
do, é tradicionalmente contra 
um maior controle no acesso.

A discussão está longe de 
ficar desatualizada nos Esta-
dos Unidos - e 2018 foi o ano 
mais letal nesse aspecto em 13 
anos, quando se observam os 
dados da escola de pós-gradu-
ação da Marinha Americana. 

O NPS Center for Homeland 
Defense and Security relatou 
94 incidentes de tiroteio em 
escolas no ano passado.

É um aumento de quase 
60% em relação aos 60 regis-
tros de 2006 (maior número 
anterior, com o adendo de 
que a estatística vem dos anos 
1970). Entre os episódios, 
destacam-se os ocorridos em 

Parkland, Flórida e Santa Fé. 
Enquanto isso, há Estados 
que passaram a adotar ou-
tras medidas de segurança.

Menos acessos de entra-
da à escola - comparando 
com eventos esportivos ou 
com locais como a Disney -, 
câmeras de segurança em 
3D, sistemas inteligentes e 
detectores de metal portáteis 

passaram a fazer parte da re-
alidade de americanos. O dis-
trito escolar na Flórida onde 
fica a escola que foi alvo do ti-
roteio em Parkland, em 2018, 
anunciou que vai adotar um 
novo sistema inteligente de 
vigilância e monitoramento.

No caso, um ex-aluno da 
Stoneman Douglas High Scho-
ol, Nikolas Cruz, de 19 anos, 

chegou ao local com um rifle 
AR-15 e atirou contra estudan-
tes e professores, deixando 17 
mortos. Entre outras coisas, 
esse novo sistema informa 
automaticamente autoridades 
quando identifica uma movi-
mentação suspeita.

O anúncio até causou con-
trovérsia, uma vez que o sof-
tware conta com algoritmos 

para rastrear o comportamento 
das crianças que supostamen-
te representam ameaças. Ken 
Trump, da Associação Serviços 
de Segurança Nacional em Es-
colas, aponta que a indústria de 
tecnologias de segurança “do-
minou” os colégios. “As empre-
sas se tornaram cada vez mais 
organizadas em seu lobby junto 
ao Congresso e aos governos 
estaduais para financiamento 
focado em produtos de prote-
ção física, sob argumento de 
tirar as escolas do alvo”, avalia.

Em 2018, o Congresso 
aprovou lei contra a violência 
escolar, destinando um fundo 
anual milionário para seguran-
ça nos estabelecimentos ame-
ricanos pela próxima década. E 
não faltam aparatos para isso. 
Após um caso em Oklahoma, 
em 2014, uma empresa cha-
mada ProTecht passou a ofere-
cer “escudos” dobráveis para 
proteger alunos em caso de 
tiroteio. O bodyguard blanket 
utiliza o mesmo material de 
armaduras militares.

Depois do caso de Parkland, 
foram distribuídas milhares de 
mochilas transparentes - de for-
ma a ser possível “controlar” a 
entrada de armas. O conselho 
estudantil ainda prometeu 
para o futuro outras medidas, 
como identidades eletrônicas 
e detectores de metal nos 
principais ambientes.

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$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

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

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

------------------------------- 
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. 
------------------------------- 
LOTE de 350 m² todo 
murado c/ uma cozinha 
nos fundos de 2/4 e cozi-
nha americana e banheiro 
a frente livre p/ constru-
ção da casa grande. Fica 
na Rua Jovino Borges. 
Tratar no (62) 981304240 
e zap (62) 984873063.
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 
-------------------------------

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

AP. DE GOIÂNIA
-------------------------------
ST. SANTO ANTÔNIO 
Vendo lote de esquina 
c/ 365 m² de área na 
rua. Em frente a escola 
preço a combinar. Tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------

VENDA
NOVA VENEZA

-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------

-------------------------------
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, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
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
-------------------------------
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Os Tribalistas lançam 
disco gravado ao vivo

Se fosse para definir 
em uma palavra o show 
que os Tribalistas reali-
zaram no Allianz Parque, 
em São Paulo, em agos-
to, bem que ela poderia 
ser ‘afetividade’. Diante 
de 45 mil pessoas - casa 
cheia -, Arnaldo Antunes, 
Marisa Monte e Carlinhos 
Brown entregaram ao pú-
blico uma apresentação 
irretocável e receberam 
de volta olhares (e ou-
vidos) atentos, aplausos 
calorosos e vozes em coro 
acompanhando grande 
parte das músicas.

Reunindo o maior pú-
blico da turnê dos Triba-
listas, o show no Allianz 
ganhou registro ao vivo, 
que será lançado em disco 
nesta sexta, 15, nas plata-
formas digitais. A apresen-
tação também poderá ser 
vista na TV: neste sábado, 
16, às 20h, e no dia 8 de 
abril, às 21h, no canal Bis.

No YouTube, estará 
disponível no sábado, 
16, às 21h. Aliás, a gra-
vação é digna de nota: 
o clima harmônico que 
dominou o estádio pau-
listano foi captado de 
forma fiel em imagem e 
som. “Minha lembrança 
desse show é de mui-
ta emoção. Já fiz shows 
para muita gente, lem-
bro de fazer show na 
Virada (Cultural), com 
a rua lotada, um mar 
de gente, mesmo com 
a carreira solo, com os 
Titãs, mas esse show foi 
muito emocionante”, 
contou Arnaldo Antu-
nes, ao jornal O Estado 
de S. Paulo, por telefo-
ne, de São Paulo.

Quem não assistiu ao 
show naquele dia poderá 
sentir esse clima no ál-
bum e no vídeo Tribalis-

tas ao Vivo. Em tempos 
de notícias trágicas, ver e 
ouvir esse projeto pode 
ser reconfortante. “Para 
a gente, foi importante 
ser um ano de afirmação 
em vez de negação, um 
ano positivo em vez de 
um ano negativo dentro 
desse contexto que a 
gente passou”, descre-
veu Marisa, sobre a tur-
nê, por telefone, direto 
do Rio - enquanto Carli-
nhos Brown, de Salvador, 
na outra ponta da ligação 
telefônica, corroborava 
com a fala da amiga, e 
parceria de composição 
e de Tribalistas.

“Para a gente, foi 
muito importante pas-
sar esse semestre afir-
mando em vez de dizer 
não: dizendo sim para o 
amor, sim para a amiza-
de, sim para a arte, sim 
para a música, sim para 
a cultura, sim para a po-
esia, sim para o encon-
tro pacífico. A gente não 
teve nenhum problema 
na turnê inteira. Só tive-
mos amor, alegria, lágri-
mas e emoção por onde 
passamos, não foi, Carli-
nhos?”, continuou ela.

“O afeto é gerador 
de afetos, o público com 
o artista se espelha”, 
emendou Brown. Essa 
onda amorosa que mar-
cou não só o show em 
São Paulo, mas a turnê 
como um todo não che-
ga a causar espanto. Afi-
nal, os fãs dos Tribalistas 
tiveram de esperar 16 
anos desde o lançamen-
to do primeiro disco, 
Tribalistas, em 2002. As-
sim, o trio só encontrou 
plateias afetuosas por 
onde passou, inclusive 
em shows na Europa e 
nos Estados Unidos.

Sherlock Holmes 3 se 
passará no Velho Oeste

A HN Entertainment 
publicou ontem que 
Sherlock Holmes 3 

irá para os Estados Unidos, 
tirando o detetive da Euro-
pa. A trama deve se passar 
no Velho Oeste. De acordo 
com o portal, a história será 

na era de ouro do Velho 
Oeste norte-americano. A 
cidade escolhida para o fil-
me seria San Francisco.

Além do local da trama re-
velado pela HN, o portal Geek 
Vibe News publicou que a 
Warner Bros quer que as gra-

vações comecem em janeiro 
de 2020. Chris Brancato (Nar-
cos) escreveu o roteiro, mas 
o projeto ainda não tem um 
diretor. Guy Ritchie (O Agen-
te da UNCLE) dirigiu os dois 
primeiros filmes da franquia.

Maiores detalhes sobre 

a trama do filme não foram 
revelados. No filme de 2011, 
Holmes e seu parceiro Dr. Wat-
son enfrentaram o Professor 
Moriarty, que foi interpretado 
por Jared Harris (Mad Men). 
Sherlock Holmes 3 estreia em 
21 de dezembro de 2021.
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