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Goiás tem queda de 15,5%
no número de homicídios
Realizada pela prefeitura a tradicional Festa do Trabalhador do dia 1° de maio, reuniu neste ano mais de 35 mil pessoas na
praça da Avenida Igualdade, no setor Garavelo. O objetivo foi proporcionar um dia de lazer e diversão aos trabalhadores. p2
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Guaidó convoca greve geral e Maduro
diz que opositor quer provocar guerra
Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela,
reapareceu e convocou uma greve progressiva na administração. p3
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Festa do Trabalhador reúne mais
de 35 mil pessoas em Aparecida
R

Rodrigo Estrela

ealizada pela prefeitura de Aparecida de
Goiânia, a tradicional
Festa do Trabalhador, no feriado de 1° de maio, reuniu
neste ano mais de 35 mil
pessoas na praça da Avenida
Igualdade, no setor Garavelo. O objetivo foi proporcionar um dia de lazer e diversão aos trabalhadores do
município e da região.
“Em Aparecida, a Festa do
Trabalhador já é uma tradição.
Todos os anos realizamos este
evento para comemorarmos
junto com a população, oferecendo diversão para milhares
de pessoas, brindes e o prêmio
principal que é o carro zero
quilômetro”, destacou o secretário do Trabalho, Emprego e
Renda, Adriano Montovani.
O show das duplas Dyogo
& Deluca e Zé Ricardo & Thiago alegraram o público que
aguardava o sorteio de um
carro zero quilômetro e de demais brindes, como 10 bicicletas e cestas básicas. Presente
na comemoração, o prefeito
Gustavo Mendanha destacou
o potencial de Aparecida e disse que os esforços diários de
todos fazem com que a cidade
se desenvolva a cada dia.
“Temos muitos motivos para comemorar o Dia
do Trabalhador, seja pela
quantidade de empregos
que temos gerado ou pelas
conquistas adquiridas nos
últimos anos. E essa festa

é dedicada ao trabalhador
de Aparecida, que ajuda a
construir a história da cidade, e que vive aqui com sua
família”, afirmou.
Uma das primeiras ganhadoras do sorteio foi a
moradora do Jardim Tropical, Caroline Ferreira dos
Santos. Ela ganhou uma das
10 bicicletas sorteadas e comemorou. “A festa foi maravilhosa e estou muito feliz
por ter ganhado uma das
bicicletas. Realmente eu es-

Homem tenta assaltar casa e morre
após ser imobilizado por moradores
Um homem de 33 anos
morreu, nesta quarta-feira,
após tentar assaltar uma casa
no Jardim Petrópolis, em Anápolis. Segundo a Polícia Civil
(PC), Fábio Luiz Canário foi imobilizado pelo pai e pelo filho, de
59 e 30 anos, respectivamente,
e, quando as equipes chegaram
no local, já estava sem vida.
De acordo com a delegada
Emilli Bailoni, do Grupo de Investigações de Homicídio (GIH),
o filho se deparou com o assaltante dentro do quarto. Ao
perceber que o homem tinha
acordado, Fábio saiu correndo
e levou a chave de um carro. Ele

foi cercado na garagem pelos
moradores e chegou ameaçá-los, simulando estar armado
ao levar a mão na cintura.
Nesse momento, houve
luta corporal com os homens
e o suspeito foi imobilizado e
caiu desacordado. A delegada
conta que algumas testemunhas foram intimadas para
depor nos próximos dias.
“Iremos investigar se houve
excesso na legítima defesa,
pois, mesmo que seja uma
ação para inibir algo, mas que
ultrapassou para lesionar,
eles poderão responder por
homicídio”, destaca.
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tava precisando para levar
minha filha para a escola”.
A expectativa de ser o
grande sortudo da noite
levando o carro zero quilômetro para casa contagiou
Rodrigo Alves, que é morador do Madre Germana.
“Essa é a segunda vez que
participo do evento e venho novamente na esperança de ganhar o carro.
Mas também gosto muito
dos shows”, comentou.
Mas a felizarda foi a se-

nhora Wagna Maria da Silva,
que mora no setor Garavelo.
Um dos quatro cupons que
ela preencheu foi tirado da
urna pelo prefeito Gustavo
Mendanha e ela levou para
casa o carro zero quilômetro.
“Não tenho palavras para expressar o tamanho da minha
alegria. Essa é a primeira vez
que participo da festa, peguei quatro cupons e estou
muito feliz por ter ganhado
o carro”, celebrou com risos.
O vice-prefeito Veter Mar-

tins, vereadores, deputados
federais Glaustin da Fokus e
João Campos, deputados estaduais Rafael Gouveia, Delegado Eduardo Prado e Carlos
Salim, e o senador Vanderlan
Cardoso, marcaram presença
na festa que é uma realização da prefeitura de Aparecida, por meio das secretarias do Trabalho, Articulação
Política, Desenvolvimento
Econômico e Comunicação
Social, em parceria com TV
Serra Dourada e 99,5 FM.

Goiânia recebe exposição de orquídeas
Reprodução

Em celebração ao Dia
das Mães, a capital goiana
receberá uma exposição de
orquídeas. O evento ocorre
de 3 a 12 de maio, no Shopping Cerrado. No local, serão disponibilizadas cerca
de 1.800 plantas vindas de
São José do Rio Preto e São
Carlos, em São Paulo, com
preços a partir de R$ 15.
Além das orquídeas de
diferentes gêneros e espécies, entre elas denphal,
phalaenopsis,
cattleya
walkeriana, vanda e oncidium, o público encontrará substratos, adubos,
lesmicidas e acessórios,

entre outros insumos próprios para o cultivo da planta.
Nos dias 4 e 11 de maio,
o orquidófilo Aurion Cardoso D’Ávila vai participar do
evento, oferecendo orientações gratuitas sobre o cultivo de orquídeas. Além de
ter presidido a Associação

Goiana de Orquidófilos, ele
é cultivador, colecionador e
possui um orquidário com
mais de 4 mil exemplares.
O espaço funcionará de segunda-feira a sábado, das 10 às
22 horas, e aos domingos, das
11 às 22 horas, no piso térreo,
em frente às Lojas Americanas.
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Goiás
registra
queda de
15,5% no
número de
homicídios
Goiás registrou queda
de 15,51% no número
de homicídios em abril
de 2019, na comparação
com igual período do
ano passado. É o menor
patamar para o mês nos
últimos sete anos. “Os
números demonstram
que estamos no caminho
certo. Estamos investindo cada dia mais em
inteligência e integração
para reprimir todas as
modalidades criminais.
Essa é uma das principais
determinações do governador Ronaldo Caiado”,
afirmou hoje (2/5)o secretário de Segurança
Pública, Rodney Miranda, durante apresentação dos números.
Estupros
recuaram
16,67%, segundo o balanço, enquanto casos de
latrocínio, por sua vez,
regrediram 36,36%. Os
crimes violentos contra o
patrimônio também tiveram redução de 34,67%.
O número de roubos
de cargas caiu 73,17%.
Apenas um roubo contra
instituição financeira foi
registrado, o que representa uma queda de 75%.
Também foram registradas quedas em roubos
de veículos (-58,74%),
roubos ao comércio
(-56,10%) e roubos a
transeuntes (-45,51%).
Já os furtos contra transeuntes caíram 63,44%.
De acordo com Rodney Miranda, algumas
medidas estão sendo tomadas para coibir os crimes que oscilaram para
cima em abril, como
tentativas de homicídio,
roubos de residências,
furtos ao comércio e furtos de residências. “São
crimes que nos preocupam e estão recebendo
a devida atenção. Embora tenham apresentado leve aumento, já
verificamos que há uma
grande tendência de
queda para os próximos
meses”, garantiu.
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‘Efeito Avianca’ faz
preço de passagem
aérea subir até 140%
Reprodução

C

om a redução da oferta de voos no País decorrente da crise da
Avianca Brasil, os preços das
passagens aéreas nas principais rotas da companhia já
registram altas de até 140%.
A estimativa é que as tarifas continuem pressionadas
pelo menos nos próximos
quatro meses, até que a
venda dos ativos da Avianca seja concluída, segundo
fontes do mercado.
Um levantamento da Voopter, plataforma que faz
comparação de preço de
passagens, mostra que o trecho entre os aeroportos de
Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e de Salvador foi o que
teve a tarifa mais elevada entre as rotas analisadas. O valor médio da passagem passou de R$ 574,14, em abril de
2018, para R$ 1.377,32, no
mesmo mês deste ano, um
aumento de 139,89%.
“A Avianca influenciou
muito (a alta dos preços),
porque a demanda não mu-

dou e o número de assentos
ofertados caiu. Essa demanda migrou para as outras
companhias aéreas, que têm
algoritmos que percebem
isso”, diz a diretora-geral da
Voopter, Juliana Vital.
A plataforma contabiliza os preços das passagens
para os próximos 120 dias e
o levantamento não incluiu
a ponte aérea, rota mais importante do País. A Avianca
tem evitado cancelar voos
nesse trecho, não alterando
a oferta de assentos. Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia aérea
deve cerca de R$ 700 milhões
às arrendadoras de aviões e,
após uma disputa na Justiça,
se viu obrigada a devolver
quase toda sua frota.
Das 57 aeronaves que
tinha em novembro do ano
passado, sobraram cinco.
Esse foi o maior movimento de retirada de jatos do
mercado brasileiros dos
últimos 15 anos, o que resultou na redução de ofer-

ta de voos mais brusca do
período. Segundo dados da
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a companhia tem hoje uma média
de 39 voos diários - eram
280 um ano atrás.
Os dados de inflação do
IBGE - que incluem não apenas os preços das passagens
das rotas operadas pela
Avianca, mas de voos oferecidos por outras empresas
- mostram que as tarifas começaram a responder a esse
corte de oferta em marco,
quando avançaram 7,29%.
No mesmo mês de 2018, elas
haviam recuado 15,42%. A
variação dos preços no acumulado do ano até março,
no entanto, é negativa em
25,5% - no primeiro trimestre de 2018, o recuo havia
sido de 19,3%.

Baixa temporada

O especialista em setor
aéreo André Castellini, sócio
da consultoria Bain & Company, destaca que o período

entre o carnaval e o fim de
junho é de baixa temporada
e, por isso, costuma ter tarifas mais baratas. A tendência, porém, é que, em 2019,
o efeito da redução da oferta
prevaleça, elevando as passagens. “É natural que, no
curto prazo, a redução da
capacidade eleve os preços,
mas, no médio prazo, as rotas (que a Avianca suspendeu) devem voltar a ser operadas, reduzindo a pressão
(sobre os preços)”, diz.
Para Juliana, da Voopter, a entrada de uma nova
companhia no setor, ocupando o espaço da Avianca,
é determinante para uma
nova redução das tarifas.
Procuradas, Azul, Gol e Latam informaram trabalhar
com preços dinâmicos, que
variam conforme antecipação da compra e sazonalidade, entre outros fatores.
Destacaram também que
as tarifas são influenciadas
pela cotação do dólar e pelo
preço do combustível.
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Guaidó convoca greve geral e Maduro
diz que opositor quer provocar guerra
Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino
da Venezuela, reapareceu
nesta quarta-feira, em Caracas durante a manifestação
e convocou uma greve progressiva na administração
pública a partir desta quinta-feira. “Amanhã (hoje)
começa a ‘Operação Liberdade Sindical’ rumo à greve
geral (...) Amanhã vamos
acompanhar a proposta de
greve escalonada”, disse
Guaidó diante de mil pessoas que se concentraram em
um dos pontos preparados
para o protesto contra o governo de Nicolás Maduro.
Embora Guaidó não tenha se referido ao fracassado levante de terça-feira,
30, afirmou que continuará
convocando protestos até
conseguir o fim da “usurpação”, que é a forma como
se refere ao mandato de
Maduro. Na Venezuela, as
greves não costumam ter
o efeito desejado.
“Esperamos que Bolsonaro nos ajude”, afirmou o
engenheiro eletrônico venezuelano, que pediu para ser
identificado somente como
“Chicho”, um dos manifestantes que protestavam
nesta quarta na Avenida San
Juan de Bosco, altura da Praça Altamira, um dos pontos
de reunião de opositores ao
governo. Durante toda a tarde, Chicho e a irmã, dona de
lavanderia em Las Mercedes, zona comercial de Caracas, acompanharam a manifestação que foi reprimida
com gás lacrimogêneo, com
avanço e recuo de policiais
em motos e blindados.
No fim da tarde, Maduro discursou para milhares
de apoiadores em evento
pelo Dia do Trabalho. Ele
acusou a oposição de querer “iniciar uma guerra civil”, e voltou a insinuar que
os EUA poderiam ordenar
uma invasão militar caso
a tensão interna escalasse

para um conflito armado.
“Se tivéssemos mandado tanques para enfrentá-los
(os manifestantes), o que teria acontecido? Um massacre
entre venezuelanos”, afirmou
Maduro. “É isso que a oposição
quer? Uma guerra civil entre
compatriotas?”. Enquanto Maduro discursava, Guaidó usou as
redes sociais para responder ao
chavista: “O regime covarde trata de demonstrar com repressão
um controle que já não tem”.
Maduro voltou a chamar Guaidó e o opositor Leopoldo López
de golpistas, e disse que os dois
são marionetes do presidente
americano, Donald Trump.
“Jamais haverá uma marionete como presidente no
Palácio de Miraflores”, disse
no discurso. “Na Venezuela, a
democracia existe de verdade.
Aqui, só o povo põe, só o povo
tira.” Maduro celebrou o que
classificou de “vitória” contra
“golpistas” nos confrontos de
terça-feira, felicitando seus
apoiadores pelo “dia em que
a classe operária derrotou novamente um golpe de Estado”
dos opositores.
“Não puderam com (o
falecido líder venezuelano
Hugo) Chávez e tampouco
puderam conosco”, afirmou
Maduro sobre o que disse ser
um “complô” da direita para
derrubá-lo. “Eles esqueceram
que há uma poderosa união
cívico-militar que não se enfraqueceu.” Ele também prometeu punir os “traidores”.
Para Benigno Alarcón, diretor do Centro de Estudos Políticos da Universidade Católica
Andrés Bello, a maior da Venezuela, Maduro está esperando
o desgaste de Guaidó. “Essa é
uma aposta que o governo
sempre fez. Apostar no desgaste do tempo. E desta vez
conta a favor dessa estratégia
as ameaças feitas pelos EUA
caso algo aconteça a Guaidó”. “Por isso o governo tem
evitado tomar medidas como
tomou no passado, quando
prendeu líderes da oposição.”
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Feras

Testes

Os empresários Leiner Abrantes e
Celso Cortez receberão convidados
na loja multimarcas “Futility”, no
Setor Marista para o lançamento
da coleção “Solte suas feras’’ (com
looks outono/inverno inspirados
no conceito “animal print”) e
apresentação do novo layout do
empreendimento assinado pelos
arquitetos Rodolfo e Rosane Naves.

Na última segunda-feira, 29 de abril,
Antonia Morais e o namorado, Wagner Santisteban, foram vistos nos
corredores do Projac. Eles estiveram
fazendo testes para “Éramos Seis”,
novela da Globo que tem Glória Pires no papel da grande protagonista.

Goiânia, 3 de Maio de 2019

Coluna
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Ondas

Música e conto

“Mundo Medina”, série sobre a
vida do bicampeão mundial de surfe Gabriel Medina, voltará ao ar no
Canal OFF no dia 13. O programa
mostra o dia a dia do atleta, sua rotina de treinos, os momentos com
a família e as viagens pelo mundo.

De verso em verso, toda música
conta uma história, seja de amor, de
despedida... Agora, imagine se essas
canções se transformassem em prosa. Autores estreantes e moradores
de comunidades se debruçaram nas
obras de Martinho da Vila e Bezerra
da Silva e criaram contos em cima de
canções dos bambas.

Fotos: Reginaldo Costa Teixeira

Música e conto 2

Feras 2

A ideia acabou virando dois livros,
desenvolvidos em oficinas da Festa
Literária das Periferias (Flup) em 2017
e 2018 e lançados no último fim de
semana no Rio de Janeiro. Há histórias
em cima de clássicos de Martinho,
como “Distrimia” e “Renascer das
cinzas”; e pérolas de Bezerra, como
“Preconceito de cor” e “A semente”.

Os eventos que estão sendo
organizados pela BTTL Marketing,
acontecerão hoje (destinado
a clientes selecionados para
participarem de uma pré-venda)
e na manhã deste sábado (4),
aberto ao público, tendo o som
comandado pelo Dj Fábio Días.
Haverá coquetel assinado pela
“Natuiche” e “Casa Brazilis”.

Feras 3
Terá presença VIP de influencers
como Yuri (ex-BBB), Jana Brito,
Elisa Leite, Anne Leandro, Assis
e Rafa Mesquita. A loja “Futility”
revende marcas consagradas
no mercado paulistano como
as femininas: Hush, DiCollani,
Esmeral, Erre Erre, Danque e as
masculinas: Biotwo, Pargan, Dlz.

Sim
A ex-BBB Ieda Wobeto, de 73 anos,
aceitou o pedido de casamento do
namorado, o advogado Marcelo
Gomes, de 36. Um sim ao amor é
sempre um valeu. Marcelo, o noivo
de Ieda, foi duramente criticado
nas redes s ociais após o pedido. É
sério tanto preconceito assim? Só
porque ela é mais velha?
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Virtual
Maisa Gouveia e Natalia Gouveia, mãe e filha, promoveram o desfile de lançamento
da coleção En-volver, no Hotel Yoo 2, em Botafogo, no Rio. A atriz Simone Soares
(ao centro) desfilou usando um look criado pelas talentosas estilistas goianas

Prêmio
O Professor da Estácio Goiás, Dr.
Alexsander Augusto de Silveira,
foi premiado com o segundo
lugar de melhor apresentação
de pôster oral no European
Biotechnology Congress 2019, um
dos mais importantes congressos
internacionais na área de biotecnologia. O projeto apresentado
pelo docente busca o controle
do vetor dos vírus causadores de
doenças como a Dengue, Zika,
Chickungunya e Febre Amarela.
O evento foi realizado em Valência, na Espanha.

Aisha Jambo estava
no evento de moda

ZONA FRANCA
O Lowbrow Lab Arte & Boteco recebe hoje Maíra Lemos para mais
um show de soul, rock e grooves.
Começa hoje e vai até o dia
12 de maio a exposição de
orquídeas e insumos que será
realizada no Shopping Cerrado,
em alusão ao Dia das Mães.

Marlon Portugal, Natasha Stein e Andre de Moraes
prestigiaram o desfile das estilistas goianas

Ana Maria Braga começou o
“Mais Você” de terça-feira, dia 30
de abril, dizendo que no dia 1º de
maio de 2019 se comemorava 25
anos da morte de Ayrton Senna.
Na verdade, a data é lembrada.
Comemorada, nunca.

De 6 a 10 de maio, a Estácio
promoverá sua 2ª Feira Virtual de
Estágios e Empregos. Para acessar o
conteúdo, os interessados deverão
fazer seu pré-cadastro no portal da
Estácio. Durante esse período, 24
horas por dia, será possível conferir
carreiras em evidência e mais de 7
mil vagas que serão oferecidas para
alunos, egressos e não alunos.

Virtual 2
Empresas como Ambev, IBM, OLX,
White Martins, Amil, Itaú Unibanco,
KPMG, Manpower Group, Huawei, BRMalls, Rede D´Or, Stone, Stefanini, Comitê Internacional da Cruz Vermelha,
dentre outras já aderiram à iniciativa.
Os temas abordados na Feira serão:
Transição de carreira, Home office,
Metas e rotinas e Futuro do trabalho
em forma de palestras e conteúdos.
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Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES 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 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$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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
------------------------------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
-------------------------------
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Empregos
------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
-------------------------------

Serviços
-------------------------------

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.
-------------------------------

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
---------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, 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 prazer. F: 98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
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

Imóveis
-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
-------------------------------

ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------

------------------------------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/
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
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
3579-2983
------------------------------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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‘Crepúsculo’ será
reexibido no Brasil
com orquestra ao vivo

Reprodução

O

Crepúsculo será reexibido no Brasil com
a presença de uma
orquestra ao vivo. O filme
conta a história do vampiro
Edward Cullen (Robert Pattinson), que se apaixona pela
humana Bella Swan (Kristen
Stewart). O longa De acordo
com o site The Hollywood
Reporter, a ideia é que os
músicos toquem toda a trilha-sonora do filme, dando
uma nova experiência ao
espectador. O espetáculo é
parte de uma turnê mundial.
Após o Brasil, a equipe segue
para Austrália e Reino Unido.
A primeira apresentação
brasileira será na cidade de

Porto Alegre, no dia 23 de
agosto. Haverá exibições
também no Rio de Janeiro
(25 de agosto) e São Paulo
(ainda sem data e local definidos). Segundo informações do site AdoroCinema,
serão apenas três apresentações no Brasil. Ou seja, Goiânia infelizmente está de fora.
Mas, se você é fã do filme
e quer conferir esta experiência: os ingressos custarão
de R$ 50 a R$ 300 e estarão
à venda a partir da próxima
segunda-feira (6) no site da
empresa Ingresso Oficial.

Reexibição

A ideia de rodar o mundo

com uma nova experiência
do filme Crepúsculo veio da
Lionsgate, produtora do longa.
Com uma sólida base de fãs,
os executivos querem propor
nostalgia a quem já conhece
a obra e também apresentá-la a um novo público.
“A combinação da história brilhante de Stephenie
Meyer, da genialidade musical de Carter Burwell, e de filmes e livros verdadeiramente
lendários continuará a expandir o mundo de ‘Crepúsculo’
e apresentá-lo a legiões de
novos fãs em todo o mundo”, disse Jenefer Brown,
executiva da Lionsgate, em
comunicado. (via Papelpop)

Histórico

Crepúsculo é baseada
em uma saga de quatro
livros da escritora Stephenie Meyer. A obra, contada
a partir da visão da adolescente Bella Swan, narra
o contato da garota com
uma família de vampiros
- e apaixonar-se por um
deles, Edward Cullen - ao
mudar-se para a minúscula
cidade de Forks.
A saga de filmes é formada por cinco longas,
lançados entre 2008 e
2012. Ao todo, as adaptações cinematográficas somam um lucro de mais de
US$ 3 bilhões.

Diário do Estado
Reprodução

Michelle e Barack Obama
anunciam lista de
projetos junto à Netflix
Michelle e Barack Obama anunciaram a primeira
lista de projetos que serão
desenvolvidos junto com
a Netflix, informou o jornal The Guardian nesta
terça-feira, 30. O casal fechou um acordo de vários
anos com a plataforma de
vídeos por streaming no
ano passado a fim de produzir filmes e séries por
meio da produtora Higher
Ground. “Tocando em
questões de raça e classe, democracia e direitos
civis, e muito mais, acreditamos que cada uma
dessas produções não vai
apenas entreter, mas vai
educar, conectar e inspirar
todos nós”, disse Barack
Obama sobre os trabalhos
que estão por vir.
Ao todo, eles anunciaram sete projetos que
vão desde aquisições de
novos materiais, ficção,
não-ficção até conteúdos
voltados para adultos e
para crianças. No festival
de cinema Sundance deste ano, Michelle e Barack
adquiriram o aclamado
documentário American
Factory, que analisa o que
acontece quando um bilionário chinês abre uma
fábrica em Ohio. Outra
aquisição, ainda em produção, é Crip Camp, um
documentário sobre um

acampamento de verão para
adolescentes deficientes.
O casal Obama também
vai trabalhar com o jornalista
Michael Lewis em uma série
de documentários baseada
em seu livro The Fifth Risk:
Undoing Democracy. Os outros projetos incluem um
longa-metragem biográfico
sobre o abolicionista Frederick Douglass, uma série pré-escolar chamada Listen to
Your Vegetables and Eat Your
Parents (Ouça seus Vegetais e
Coma Seus Pais, em tradução
livre), sobre alimentação, e
uma série de antologia baseada na coluna Overlooked no
jornal The New York Times.
Há ainda uma série dramática chamada Bloom ambientada no mundo da moda no
pós-guerra de Nova York.
“Nós amamos essa lista
porque ela abrange muitos
interesses e experiências diferentes, mas tudo está unido
com histórias que são relevantes para nossas vidas diárias”,
disse Michelle Obama. “Achamos que há algo aqui para
todos - mães e pais, crianças
curiosas e qualquer pessoa
que esteja simplesmente procurando por algo envolvente e
edificante no final de um dia
agitado. Mal podemos esperar para ver esses projetos ganharem vida - e as conversas
que eles vão gerar”, completou a ex-primeira-dama.

