
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Quarta-feira, 8 de Maio de 2019  - Ano 12  nº 2062 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Bolsonaro assina decreto que 
facilita transporte de armas
Ele assinou um decreto que facilita o acesso a munição e o transporte de armas de fogo para atiradores esportivos, caçadores e 
colecionadores. O documento também dá posse automática a praças das Forças Armadas com mais de 10 anos de serviço. p3

Preço de 
presentes para 
Dia das Mães 

pode variar 
até 206% p4

Meia tonelada 
de maconha 
é apreendida p2

Vapt Vupt 
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PSDB anuncia que terácandidato próprio 
à Prefeitura de Goiânia em 2020
O presidente do PSDB Goiânia, Eurípedes Jerônimo, afirmou que, o 
partido terá candidato próprio na disputa pela Prefeitura de Goiânia. p3

Diário Do EstaDo

Ronaldo de Oliveira

‘BAtwoMAn’: 
Série é oficial 

p8



Diário Do EstaDo2 Goiânia, 8 de Maio de 2019cotidiano

jornalismo@diariodoestadogo.com.br 

Diário Do EstaDo

Comercial: (62) 3095 1241 / 3093 3847 / 
3095-1057 / 3095-6527 / 3095-2635 / 3095-7549

comercial@diariodoestadogo.com.br  

Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Leonardo Huscc
Editor Executivo: Bruno Vieira

Fale conosco: (62) 3010-4014diariodoestadogo.com.br
Sede:  Rua 109, Nº 36, Setor Sul,  
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090   
Tiragem: Atende a Lei Estadual 

nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Prefeitura encerra atendimentos 
no Vapt Vupt Araguaia Shopping
A carteira de serviços 

prestados pela Prefei-
tura de Goiânia deixou 

de fazer parte dos atendimen-
tos realizados no Vapt Vupt 
Araguaia Shopping, no Setor 
Central. A medida reflete a 
estruturação da terceira Aten-
de Fácil, central de relaciona-
mento presencial com o exe-
cutivo goianiense, que será 
inaugurada ainda este mês na 
Antiga Estação Ferroviária da 
Capital, localizada na Avenida 
Goiás, também no Centro.

A nova unidade terá uma 
gama de serviços maior do 
que a ofertada nos Vapt 
Vupts. As duas Atende Fá-
cil já em operação, uma 
no Paço Municipal, Park 
Lozandes, outra no Shop-
ping Cidade Jardim, bairro 
homônimo; ofertam mais 
de 300 serviços prestados 
pela Prefeitura de Goiânia 
os cidadãos. Os munícipios 
podem tratar, por exemplo, 
de demandas relativas às 
secretarias de Finanças (Se-
fin), Planejamento Urbano e 
Habitação (Seplanh); Desen-
volvimento Econômico, Tra-
balho, Ciência e Tecnologia 
(Sedetec); Trânsito, Trans-
portes e Mobilidade (SMT), 
além da Agência Municipal 
de Meio Ambiente (Amma), 
da Companhia de Urbaniza-

ção de Goiânia (Comurg) e 
da Vigilância Sanitária.

Os servidores que atuavam 
no Vapt Vupt Araguaia foram 
direcionados para treinamen-
to na Atende Fácil Paço Muni-
cipal, tanto para capacitação 
em relação aos novos atendi-
mentos que serão realizados 
na Estação Ferroviária quanto 
para adequação ao padrão 
Atende Fácil. “O encerramen-
to das atividades no Araguaia 
Shopping antecedeu o início 
dos serviços na Estação Fer-

roviária porque os servidores 
precisam passar por novo trei-
namento, já que vão absorver 
outros tipos de atendimento 
e lidarão com demandas que 
não fazem parte da rotina 
nos Vapt Vupts. Outro mo-
tivo é que a estrutura será 
levada à Estação, a exemplo 
de mesas, cadeiras, compu-
tadores e cabos”, explica 
a gerente de Gestão de 
Atendimento ao Cliente da 
Sefin, Mara Sandra Lemos.

As duas centrais de rela-

cionamento presencial com 
o Município têm taxa média 
de satisfação de 99,8% dos 
usuários e tempo médio de 
espera inferior a cinco minu-
tos. Além das Atende Fácil 
Paço Municipal, Cidade Jar-
dim e da futura instalação 
na Estação Ferroviária, o po-
der público municipal conta 
com um posto avançado na 
sede do Conselho Regional 
de Contabilidade de Goiás 
(CRC-GO), cujo foco é o aten-
dimento de contabilistas.

Atendimentos
Com o encerramento 

das atividades no Ara-
guaia Shopping, a prefei-
tura mantém atendimento 
apenas em sete dos Vapt 
Vupts: Buena Vista, no Se-
tor Bueno; Campinas, bair-
ro homônimo; Central do 
Servidor, Centro; Mangalô, 
Morada do Sol; Passeio das 
Águas, Mansões Goianas; 
Portal Shopping, Capuava; 
e Praça da Bíblia, no Setor 
Leste Universitário.

Segplan 
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Polícia Civil 
apreende 
meia tonelada 
de maconha

A Polícia Civil apreendeu 
na tarde de ontem, em Novo 
Gama, cerca de 550 quilos 
de maconha. A droga foi ad-
quirida no Paraguai, passou 
pelo Mato Grosso do Sul e 
seria armazenada no muni-
cípio goiano. Dois homens 
foram presos na ação. 

Foram detidos Daniel 
Rodrigues de Melo, de 31 
anos, que já tem passagem 
pela polícia por tráfico de 
drogas, e João Lucas Rodri-
gues da Silva, 21. As inves-
tigações tiveram início após 
uma denúncia anônima. 
“Recebemos a informação 
de que eles transportariam 
a carga há cerca de dez 
dias. Desde então, passa-
mos a monitorar os dois 
suspeitos, que atuavam 
como batedores”, explica o 
delegado Rafael Abraão.

A dupla foi presa 
quando descia um veícu-
lo Kombi de cima de um 
guincho, no Setor Pedre-
gal. “O plano era arma-
zenar as drogas em um 
imóvel na região de forma 
temporária. Em seguida, 
iriam distribuí-la em Novo 
Gama, em Valparaíso de 
Goiás e no Distrito Fede-
ral”, destaca o delegado.

Conforme apurado 
pela Polícia Civil, a droga 
foi comprada por meio 
de ‘consórcio’ entre trafi-
cantes. Com os suspeitos, 
também foram encon-
trados um simulacro de 
arma de fogo. Daniel e 
João Lucas responderão 
por tráfico de drogas e 
associação para o tráfico.

 
Apreensões
De janeiro a abril de 

2019, as forças policiais 
goianas conseguiram apre-
ender 14,8 toneladas de 
drogas em todo o Estado. 
O número representa um 
avanço de 60,04% na com-
paração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. “O 
tráfico é a raiz para vários 
outros crimes. Muitos ho-
micídios, por exemplo, são 
cometidos por conta do 
envolvimento com drogas. 
Por isso, com a determina-
ção do governador Ronaldo 
Caiado, vamos continuar in-
tensificando o combate ao 
tráfico em Goiás”, ressalta o 
secretário de Segurança Pú-
blica, Rodney Miranda.

Homem suspeito de agressão, 
roubo e estupro é preso 
em Aparecida de Goiânia

Pneu de carreta estoura, carga de soja é derramada 
na pista e provoca vários acidentes na br 153

Nesta segunda-feira, um 
homem foi preso suspeito de 
agredir uma criança de um 
ano, e de estuprar a mãe da 
criança. O caso aconteceu em 
Aparecida de Goiânia, quan-
do a vítima que voltava do 
mercado, foi abordada pelo 
rapaz, que não apenas rou-
bou seu celular, como invadiu 
a casa da jovem, ameaçando 
a mesma com uma faca.

A Polícia Civil foi acionada, 
assim que o suspeito deixou 
a residência, após estuprar a 
moça e agredir a criança de 
1 ano, na tentativa de fazer a 
mesma parar de chorar, ao re-
agir aos ataques sofrido pela 
mãe. Jhonathan Alves, de 24 

anos, foi identificado por ima-
gens de uma câmera próxima 
a residência onde tudo acon-
teceu. Ele foi encontrado no 
Setor Pontal Sul, também em 
Aparecida de Goiânia.

Jhonathan foi encaminha-
do para o 4º Distrito Policial 
de Aparecida de Goiânia, e, 
será levado para o 5º DP por 
ser o responsável pela região 
onde o crime ocorreu.

A Polícia Civil também 
informou que moça e a 
criança já passaram por 
exames de corpo de delito 
e que os resultados ajuda-
rão na investigação, que 
está sendo realizada pelo 
delegado Carlos Levergger.

Uma carreta bitrem 
carregada de soja, estou-
rou um dos pneus do ve-
ículo e parte da carga foi 
derramada na pista pro-
vocando vários acidentes 
na BR 153 na noite desta 
segunda-feira, em Aná-
polis. O autocarga que 
transportava 42 toneladas 
de soja, saiu de Goianésia 
com destino a Formosa, 
quando transitava no pe-
rímetro urbano de Aná-
polis teve um dos pneus 
do veículo estourado.

Com o estouro do pneu, 
parte da carroceria da car-
reta foi danificada e a car-
ga de soja, com o veículo 
em movimento, ficou es-
palhada por cerca de 500 
metros da rodovia. Com 

a pista escorregadia, vários 
motociclistas e carros envol-
veram-se em acidentes como 
saídas de pista e colisões tra-
seiras, deixando três pessoas 
com ferimentos leves.

Cerca de 10% da carga foi 
perdida e a rodovia ficou par-
cialmente interditada das 19h 

até por volta da 01h da ma-
drugada de hoje (07), quando 
o Corpo de Bombeiros e ser-
vidores do DNIT conseguiram 
fazer a limpeza da pista.

A carreta que está com 
a documentação vencida e 
com o tacógrafo irregular foi 
autuada e apreendida.
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PSDB anuncia que terá 
candidato próprio à 
Prefeitura de Goiânia

O presidente do PSDB 
Goiânia, Eurípedes Jerôni-
mo, afirmou que, o parti-
do terá candidato próprio 
na disputa pela Prefeitura 
de Goiânia, em 2020, que 
será consolidado junto à 
militância. “Não há ne-
nhum nome sendo discu-
tido neste momento. O 
que tem sido dito por aí 
é mera especulação. In-
teresses individuais não 
estarão acima dos inte-
resses da população e do 
partido”, garantiu.

Segundo Eurípedes, se-
rão aplicados os princípios 
do estatuto junto aos filia-
dos para fortalecer a sigla 
na Capital. “O partido tem 
como base a democra-
cia interna e a disciplina. 
Todos que fazem parte 
da executiva, bem como 
parlamentares e demais 

filiados devem se portar com 
ética e respeito aos interes-
ses coletivos”, afirmou.  A 
reunião ordinária foi realiza-
da nesta segunda-feira.

Segundo o presidente, a 
partir das próximas semanas, 
as ações de fortalecimento do 
partido na Capital serão intensi-
ficadas. “Chegaremos em 2020 
com um projeto capaz de aten-
der os anseios dos goianienses. 
Para isso, é fundamental dia-
logar com todas as regiões 
da nossa cidade para identi-
ficar os problemas e apresen-
tar as soluções”, explicou.

O presidente estadual do 
PSDB e prefeito de Trindade, 
Jânio Darrot, também partici-
pou da reunião. Ele também 
declarou que a legenda lança-
rá candidatura própria a pre-
feito de Goiânia e que lutará 
pela eleição de uma bancada 
forte na Câmara Municipal.

Bolsonaro assina 
decreto que facilita 
acesso a munição e 
transporte de armas

O presidente Jair 
Bolsonaro assinou 
ontem, um decre-

to que facilita o acesso a 
munição e o transporte de 
armas de fogo para atirado-
res esportivos, caçadores 
e colecionadores. O docu-
mento também dá posse 
automática a praças das 
Forças Armadas com mais 
de 10 anos de serviço. O 
acesso à munição para essas 
categorias será ampliado de 
50 cartuchos para 1 mil.

“Fomos no limite da lei. O 

que a lei abria oportunidade 
para nós, fomos no limite”, 
disse o presidente. Ele tam-
bém ressaltou que “ninguém 
está liberando caça no Bra-
sil”. Ele ressaltou que mu-
danças nas regras para caça 
de animais no País teria de 
passar pelo Congresso.

Durante a cerimônia de 
assinatura do decreto, o mi-
nistro da Casa Civil, Onyx Lo-
renzoni, anunciou que a Câ-
mara dos Deputados pode 
colocar em votação nesta 
semana um projeto de lei 

que trata sobre o porte de 
arma em propriedade rural. 
O autor do projeto, deputa-
do Afonso Hamm (PP-RS), 
disse ao Broadcast, serviço 
de cobertura em tempo real 
do Grupo Estado, que a ma-
téria pode ir ao plenário ain-
da nesta terça-feira.

“É um projeto que está 
avançado e bem equilibrado. 
Já foi aprovado por duas co-
missões da Câmara”, disse. O 
projeto não está na pauta do 
dia, mas pode ser incluído.

O projeto de 2016 já pas-

sou pela Comissão de Se-
gurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado e tam-
bém pela de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. En-
tre alguns pontos tratados 
pelo texto, a licença para o 
porte rural de arma de fogo 
terá validade de dez anos 
e será restrita aos limites 
da propriedade rural, con-
dicionada à demonstração 
simplificada, à autoridade 
responsável pela emissão, 
de habilidade no manejo. 

Reprodução
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Procon-GO: Preço de presentes para 
Dia das Mães pode variar até 206% 
O Procon Goiás di-

vulgou ontem uma 
pesquisa envolven-

do presentes para o Dia das 
Mães, celebrado no domin-
go. Segundo o levantamen-
to, a variação de preços 
pode chegar a 206%. 

Dados da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) mostram que o volu-
me de vendas para o Dia das 
Mães deste ano deve regis-
trar um aumento de 3,8% em 
relação a mesma data do ano 
passado. Pensando na alta 
de consumidores, pesquisa-
dores do Procon visitaram, 
entre os dias 24 de abril e 6 
de maio, 22 estabelecimen-
tos de Goiânia. Foram verifi-
cados os preços de 85 itens, 
entre perfumes importados, 
flores, cestas de café da ma-
nhã e eletroeletrônicos.

Para apurar as variações 
entre menor e maior preço, 
compara o mesmo tipo de 
produto em estabelecimen-
tos diferentes. A maior varia-
ção identificada pelo órgão 
foi na panela elétrica de pres-
são de 5 lt, da marca Eletro-

lux. O menor preço encontra-
do foi de R$ 129,99 e o maior 
chegou a R$ 399,00, ou seja, 

variação de 206,95%.
E para evitar dor de ca-

beça na hora das compras, o 

órgão de defesa do consumi-
dor listou uma série de dicas:

- Desconfie de parcela-

mentos “sem juros”: Nunca 
confie de imediato no preço 
dos produtos anunciados 

como “promocionais”. Vá 
a outros estabelecimentos 
e verifique o preço real do 
produto. Uma ferramenta 
bastante útil é o celular, que 
pode ajudar o consumidor a 
consultar o preço praticado 
em outros estabelecimentos; 

- Evite parcelamento em 
longo prazo: a parcela que 
hoje cabe no orçamento 
pode não caber no futuro. 
Imprevistos podem ocorrer 
durante o parcelamento e 
levar o consumidor ao endivi-
damento. É importante sem-
pre estar atento e não acre-
dite cegamente no famoso 
“parcelamento sem juros”;

- Saiba que o presente 
ideal é aquele que esteja 
adequado ao gosto da mãe, 
mas principalmente que não 
desagrade o bolso de quem 
vai presentear: Defina pre-
viamente quanto poderá ser 
gasto e só então comece a 
pesquisar os preços em pelo 
menos três estabelecimen-
tos. O foco deve ser sempre 
o controle do orçamento do-
méstico, pois nenhuma mãe 
gostaria de receber um pre-
sente e ver o filho descontro

Fotos: João Luiz

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Vacinação

Orquestra
Bossa

Excluída

Rock Beleza

Cervejas Energético

Estética

Em cartaz Itália
O Lozandes Shopping, em parceria 
com o Hospital São Francisco, rea-
liza amanhã, um dia de vacinação 
contra gripe. Das 13h às 19h os 
interessados poderão se dirigir ao 
stand que será montado na praça 
de alimentação e adquirir sua 
dose de vacina por um preço mais 
acessível: a trivalente terá o valor 
de R$ 50 e a tetravalente de R$ 90.

O próximo concerto da Orquestra 
Filarmônica de Goiás que acontece 
amanhã, às 20h30, no Centro Cultural 
Oscar Niemeyer, traz no programa 
as obras Verklarte Nacht” de Scho-
enberg “ e o “Quarteto de cordas 
(Op.135)” de Beethoven. A regência 
é do Diretor Artístico da instituição 
Neil Thomson. A entrada é gratuita.

O designer de interiores Nando 
Nunes assina o Studio Bossa, de 80 
m², em sua décima participação na 
Casa Cor Goiás. Criado para atender 
às necessidades de um personagem 
quase real, que recebeu o nome de 
Tom Moraes, o espaço faz com que o 
visitante sinta a alma do morador. A 
inspiração veio do frescor praiano, da 
leveza da brisa e do balanço do mar. 

A cidade de Goiânia ficou fora da 
primeira turnê pelo Brasil do show 
“Amigos 20 Anos: A História Continua”, 
que reúne Chitãozinho & Xororó, Leo-
nardo e Zezé Di Camargo & Luciano. As 
cidades escolhidas para a apresenta-
ção são Belo Horizonte (20/07), São 
Paulo (07/07), Porto Alegre (23/11) e 
no Rio de Janeiro (14/12).

Neste sábado (11), o Centro Cultural 
Martim Cererê, unidade da Secreta-
ria de Cultura de Goiás, recebe a 4ª 
edição do Cidade Rock 2019. Nesta 
edição, o destaque é para os estilos 
stoner rock e grunge. Com entrada 
franca, a programação conta com 
shows das bandas Aurora Rules, 
Desert Crows, Dogman, Rural Killers, 
Black Lines e Coyote Shades.

O dermatologista Daniel Coimbra 
esteve em Goiânia participando do 
31º Congresso Brasileiro de Cirurgia 
dermatológica, onde ministrou 
aula. Ele tem consultório no Rio de 
Janeiro e é criador da técnica de 
preenchimento “Lifting tridimensio-
nal dinâmico” e um dos pioneiros no 
mundo no uso de bioestimuladores 
no tratamento da flacidez corporal. 

Goiânia recebe nos próximos dia 17 
e 18 de maio, a primeira edição do 
Parada Beer - Festival de Cervejas 
Especiais. Serão mais de 30 tipos de 
chopps nacionais e internacionais, 
entre eles o Guinnes, uma marca 
consagrada mundialmente, que es-
tará presente pela primeira vez em 
um festival no Estado de Goiás.

O TNT Energy Drink vai ampliar a linha de 
produtos com três novos sabores: Açaí e 
Guaraná, Citrus e Pêssego. Os energéticos 
serão apresentados ao público durante 
a APAS Show, no Expo Center Norte, em 
São Paulo. Também a partir do evento, 
o TNT Energy Drink passa a adotar nova 
identidade visual, alinhada ao atual posi-
cionamento da marca, #PODEVIR.

Os estacionamentos próximos 
aos restaurantes Contempo-
rane, Juá, L’Etoile D’Argent no 
Setor Marista estão cobrando 
o olho da cara. Uma bagatela 
de R$ 30 no almoço. Ui!
O empresário, produtor e 
festeiro Oscar Martins realiza a 
sua famosa Festa do Oscar, no 
dia 8 de junho, em São Paulo. 
Parece que Goiânia não entrou 
no calendário deste ano.
O Guardians Empório Pub pro-
move hoje a noite intitulada 
“The Vodka Show”, com muita 
vodka e karaokê, às 20h.

A clínica Ópera Estética 
receberá amanhã, às 
19h30, convidados para o 
coquetel de lançamento 
da Estética Priscila Pala-
zzo em Goiânia. E a partir 
de sexta-feira, dia 10, os 
protocolos criados pela 
Dra.Priscila Palazzo, que 
já atendeu famosos como 
Silvia Abravanel,Giovanna 
Antonelli, Breno (da du-
pla Breno e Caio Cesar), 
Graciele Lacerda,entre 
outros, já estarão disponí-
veis na Capital.

Começa hoje e segue até a terça-feira 
da próxima semana, o Cineteatro São 
Joaquim, unidade da Secretaria de 
Cultura de Goiás localizada na cidade 
de Goiás, com a exibição do filme “Es-
tação do Diabo”, na sessão das 18h. 
Os ingressos custam R$ 8 (inteira).

A rede goiana Fast Açaí, representa-
da pelo seu Gerente de Franquias, 
Odilon Moura, está visitando a 
TuttoFood, Salão Bienal de Alimen-
tação, Confeitaria, Produtos Biológi-
cos, Bebidas e Produtos de Marca, 
que acontece em Milão, na Itália.

ZONA FRANCA

O cantor Xand Avião
Glenda Caroline Oliveira 
e Diego Augusto Oliveira

Loiraine Pereira Ortiz 
e Jeferson Villalva 

Francisco Rotolli 
e Rommel Sena

Os influenciadores digitais João Quirino e 
Rafa Kalimann marcaram presença na Festa 
da Fantasia, no Shopping Passeio das Águas

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

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
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

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
-------------------------------
D. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. 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
-------------------------------
JAPARTAMENTO 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. 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. 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
-------------------------------
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
-------------------------------
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. 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
------------------------------- 

-------------------------------
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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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

Serviços

Empregos

Imóveis
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Tamires Terrazon 
vai investir na 
carreira internacional

A paranaense Tamires 
Terrazon (Map Model)  
desfilou para duas mar-
cas durante a última edi-
ção da  São Paulo Fashion 
Week.  A modelo, natu-
ral de Londrina, cruzou 
a passarelas das grifes 
Ratier e Lucas Leão –  a 
segunda marca aliás, foi 
uma das grandes apostas 
do calendário da moda 
brasileira. Tamires cursou 
Direito mas acabou aban-
donando a faculdade para  
estudar Nutrição. Ela foi 
descoberta pelo scouter 
JoclerTurmina  depois de 
participar de uma excur-
são que levam meninas 
aspirantes à carreira de 
modelo para conhecer as 

agências de São Paulo. 
Ser modelo sempre foi 

um objetivo de Tamires que, 
antes de ingressar na profis-
são participou  de concursos 
de misses em sua região.   
Segundo o seu agente, por 
conta do perfil internacional 
– 1, 81 de altura e uma be-
leza que lembra a top model 
escocesa Stella Tennant – no 
segundo semestre Tamires 
vai dar inicio à sua carreira 
internacional e já  está co-
tada para agências em Paris, 
Miami, Londres e Milão.

Amante de culinária sau-
dável, ela também é uma  em-
preendedora.  Futuramente 
quer desenvolver uma linha  
de alimentos específicos para 
modelos. Fiquem de olho!

Série “Batwoman” 
é confirmada 
e ganha teaser

A rede americana CW 
confirmou a série “Ba-
twoman”, inspirada na 

mulher-morcego, e anunciou 
ainda as produções “Katy 
Keene” (derivada de “River-
dale”) e Nancy Drew, para a 
temporada 2019-2020, publi-
cou a revista Variety.

Outra novidade adian-
tada pela publicaçaõ é que 
“Jane, The Novela”, deri-
vada de “Jane, The Virgin”, 
não será mais produzida. Já 

o piloto de “Garotos Perdi-
dos” será refilmado, o que 
dará uma segunda chande 
para a série existir.

“Batwoman” será estre-
lada pela australiana Ruby 
Rose, que em agosto do 
ano passado já havia sido 
confirmada no Universo Ar-
row, nova franquia dos he-
róis da DC, como a primeira 
personagem importante a 
se assumir lésbica no mun-
do dos super-heróis.

O episódio piloto da atra-
ção será dirigido por David 
Nutter (“Game of Thrones”, 
“The Flash”), com roteiro de 
Caroline Dries, que também 
atuará como showrunner. 
Greg Berlanti será o produ-
tor-executivo. Ainda não há 
previsão de estreia.

“Armada com uma paixão 
pela justiça social e talento 
para falar o que pensa, Kate 
Kane (Rose) voa pelas ruas 
de Gotham como Batwo-

man, uma lutadora aberta-
mente lésbica e altamente 
treinada para acabar com 
qualquer ressurgimento da 
criminalidade na cidade”, diz 
a sinopse da série.

“Mas não a chame de 
heroína ainda. Em uma ci-
dade desesperada por um 
salvador, Kate precisa supe-
rar seus próprios demônios 
antes de abraçar o chamado 
para ser o símbolo de espe-
rança de Gotham.”.

Reprodução


