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Goiás registra queda no 
número de crimes violentos
O estado de Goiás registrou redução do número de crimes violentos ao longo de 2019. Entre as principais quedas, estão 
a redução de 21,8% em homicídios; 39,3% em casos de lesão corporal seguida de morte; e 43,8% em latrocínios. p2
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Prefeitura reforça roçagem e 
limpeza em áreas públicas de Goiânia
Por meio da Comurg, a prefeitura de Goiânia intensificou 
os trabalhos de roçagem e limpeza em áreas públicas. p2
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Goiás registra queda no número 
de crimes violentos em 2019

O estado de Goiás re-
gistrou redução do 
número de crimes 

violentos ao longo de 2019. 
Entre as principais quedas, 
estão a redução de 21,8% em 
homicídios; 39,3% em casos 
de lesão corporal seguida de 
morte; e 43,8% em latrocí-
nios. Os dados foram apre-
sentados nesta segunda-feira 
(27/1) pela Secretaria de Se-
gurança Pública de Goiás, em 
Goiânia. O governador Ronal-

do Caiado esteve presente 
no evento e garantiu que a 
meta é tornar o Estado uma 
referência no combate à cri-
minalidade. “Vamos chegar 
aos menores patamares, em 
todos os crimes, até o final do 
nosso governo.” 

Os crimes com mortes 
caíram 23%, e a taxa de ho-
micídios por 100 mil habi-
tantes teve queda de 21,8%. 
Casos de roubos também 
apresentaram reduções ex-

pressivas: roubos de veícu-
los (-57,89%), roubos a tran-
seuntes (-45,88%), roubos 
de carga (-59,82%), roubos 
ao comércio (-39,35%), rou-
bos a residências (-8,70%), 
roubos a instituições finan-
ceiras (-83,33%). Durante 
todo o ano de 2019 não hou-
ve ocorrência de explosão de 
caixa eletrônico, modalidade 
criminosa conhecida como 
“Novo Cangaço”.

Para Caiado, os dados po-

sitivos são decorrentes da 
articulação das polícias que, 
em seu governo, atuam pau-
tadas por três eixos de ação: 
Inteligência, Integridade e 
Integração. “Isso realmente 
é o resultado de uma polícia 
eficiente, competente, que 
hoje está totalmente articu-
lada entre a inteligência da 
Polícia Civil, da Polícia Militar, 
da Graeco [Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado], como tam-

bém da nossa Polícia Técnico-
-Científica”, argumentou.

Na apresentação dos da-
dos, o secretário de Seguran-
ça Pública, Rodney Miranda, 
afirmou que a busca pela re-
dução da criminalidade será 
ampliada ao longo de 2020. 
“Vamos investir ainda mais 
em inteligência e integra-
ção. A busca pela redução de 
ocorrências criminais é per-
manente para essa gestão”, 
destacou.

Junior Guimarães

Prefeitura 
reforça roçagem 
e limpeza em 
áreas públicas 
de Goiânia

Por meio da Compa-
nhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg), a pre-
feitura de Goiânia inten-
sificou os trabalhos de ro-
çagem e limpeza em áreas 
públicas. Os trabalhos re-
ceberam reforço em razão 
da chegada do período 
chuvoso, o que aumenta o 
crescimento da vegetação 
nas áreas urbanas. 

Com o auxílio de trato-
res e micro- tratores, má-
quinas costal e manual, os 
trabalhadores da limpeza 
urbana já retiraram mato 
alto de áreas públicas de 
bairros como Guanabara, 
Urias Magalhães, Aruanã, 
Jardim Novo Mundo, Cam-
pinas, Morada Nova, Resi-
dencial Brisas do Cerrado, 
Parque Atheneu, Coimbra, 
Rodoviário, São José, den-
tre outros de todas as re-
giões da cidade. Nesta se-
mana, a Comurg promove 
a limpeza nas áreas dos se-
tores Petrópolis, São Fran-
cisco, Jardim Leblon, bairro 
Ipiranga, Sudoeste, Cidade 
Verde e Jardim Planalto. 
Outros setores das regiões 
Leste, Oeste e Noroeste 
também estão inclusos na 
programação.

Durante o serviço, 
é retirada a vegetação 
daninha pela raiz, com 
a intenção de conter o 
seu crescimento. Desse 
modo, é possível deso-
bstruir os mecanismos 
de drenagem rápida de 
água da chuva. Além dis-
so, o serviço aprimora o 
aproveitamento de espa-
ços habitados na cidade, 
além de garantir o em-
belezamento das áreas 
públicas. Remover as ma-
térias vegetais tidas como 
daninhas também ajuda 
a evitar que bocas de 
lobo, ramais e galerias ao 
redor do terreno fiquem 
entupidas.

Nas áreas particulares, 
conforme destaca a prefei-
tura, a limpeza é respon-
sabilidade do proprietário 
e, quando não é realizada, 
o mesmo é notificado e 
posteriormente autuado 
pela Agência Municipal do 
Meio Ambiente (Amma). 
O valor da autuação pode 
chegar a R$1 mil.

Justiça determina interdição 
parcial do presídio de Trindade 

Chuvas fortes provocam estragos 
e transtornos na Grande Goiânia 

A Justiça de Goiás deter-
minou a interdição parcial do 
presídio de Trindade, na ala 
destinada ao cumprimento de 
pena em regime semiaberto, 
até que sejam adotadas as 
medidas necessárias à garan-
tia da segurança dos detentos, 
tendo em vista a ocorrência 
de assassinatos no trajeto que 
liga o presídio à zona urbana 
da cidade. A decisão é do juiz 
André Reis Lacerda, da 1ª Vara 
Criminal de Trindade.

A iniciativa visa solucionar, 
ao menos parcialmente, a 
questão da violência que as-
sola o município, em razão da 
guerra de facções atuantes na 
região. Interdição deve evitar 
novas e iminentes mortes dos 
reeducandos em regime se-
miaberto e rebeliões na pró-
pria unidade prisional — além 
de, indiretamente, preservar 
a segurança e tranquilidade 
da comunidade de Trindade 
como um todo.

Com alertas de tem-
pestades em Goiás 
desde a última quarta-
-feira (22/1), as fortes 
chuvas provocaram es-
tragos e transtornos na 
região metropolitana 
de Goiânia e no inte-
rior do Estado.

Um trecho da GO-
070, em Goiânia, foi in-
terditado nesta segun-
da-feira (27) devido ao 
número de buracos na 
via após grande volume 

de chuva na região. Na sex-
ta, a via já estava com a es-
trutura danificada, próximo 
ao Hospital de Urgências de 
Goiânia - Governador Otá-
vio Lage de Siqueira (Hu-
gol), sentido Goianira.

Vários pontos da capital 
ficaram alagadas e tiveram 
o asfalto afetado. Além dis-
so, houve queda de energia 
em Goiânia e cidades do in-
terior de Goiás.

A Defesa Civil foi acio-
nada, nesta segunda-feira 

(27), nas cidades de Val-
paraíso de Goiás, Campos 
Verdes e Luziânia. O alerta 
de alto volume de chuvas 
continua em Goiás e indica 
risco de alagamentos, des-
lizamentos de encostas e 
transbordamentos de rios.

No sábado (25), uma ár-
vore caiu sobre um veículo 
em movimento na Av. Pa-
raná com Rua da Divisa, no 
Setor Jaó.

Um casal e uma crian-
ça estavam no carro. O 
homem ficou ferido por 
estilhaços de vidro, mas 
recusou o transporte à 
unidade de saúde.
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PSDB anuncia prévias 
para definir candidato 
à prefeitura de Goiânia

As prévias para definir o 
pré-candidato do PSDB 
para disputar a prefei-

tura de Goiânia deverão ser em 
fevereiro. A sugestão de mem-
bros das executivas estadual 
e municipal foi acatada pelo 
presidente Metropolitano da 
legenda, Eurípedes Jerônimo, 
em reunião realizada nesta se-
gunda-feira (27/1). A intenção, 
segundo a sigla, é chegar no 

tempo das chamadas “janelas 
partidárias” de filiações – que 
iniciam em 4 de março – com a 
escolha definida.

De acordo com Eurípedes 
Jerônimo, a decisão de rati-
ficar ou não a sugestão das 
prévias ainda será submeti-
da à Executiva municipal na 
próxima segunda-feira (3/2). 
O líder Metropolitano afir-
ma que, por enquanto, par-

ticipará das prévias a única 
pré-candidatura formalizada 
no partido, que é do depu-
tado estadual Talles Barre-
to. “Aguardamos os demais 
pré-candidatos a prefeito da 
Capital que desejem partici-
par do pleito a se apresenta-
rem”, comentou Jerônimo. 
O PSDB informa que, caso 
sejam confirmadas as pré-
-candidaturas, as prévias se-

rão realizadas em fevereiro.
Por unanimidade, ficou 

definido que o partido terá 
candidato próprio a prefeito 
de Goiânia. “É consenso dos 
diretórios municipal, estadu-
al e também do PSDB nacio-
nal que tenhamos candida-
tos em todas as cidades com 
mais de 100 mil habitantes”, 
reiterou o presidente do 
PSDB Goiás, Jânio Darrot.

Reprodução

Marcello Casal

Vendas do Tesouro 
Direto crescem 72% e 
batem recorde em 2019

A venda de títulos públicos a 
pessoas físicas somou R$ 30,883 
bilhões em 2019, informou 
nesta segunda-feira (27/1) o Te-
souro Nacional. O valor vendido 
por meio do programa Tesouro 
Direto é o maior para um ano 
desde a criação do programa, 
em 2002. Em relação a 2018, as 
vendas cresceram 72,1%.

Apenas em dezembro, o Te-
souro vendeu R$ 1,819 bilhão 
em títulos públicos a pessoas 
físicas. O montante é levemen-
te inferior a dezembro de 2018 
(R$ 1,883 bilhão). Mesmo com 
a queda no último mês do ano, 
o programa encerrou 2019 ba-
tendo recordes.

O total de investidores ati-
vos no Tesouro Direto - com sal-
do em aplicações no programa 
- fechou 2019 com 1.201.181 
pessoas registradas. Ao longo 
de todo o ano passado, 414.863 
novos investidores aderiram ao 
programa, o que representa 
crescimento de 52,76% no nú-
mero de investidores ativos na 
comparação com 2018.

No ano passado, os títulos 
mais vendidos foram os corrigi-
dos pela taxa Selic (juros básicos 
da economia). Esses papéis con-
centraram 45,84% das vendas 
em 2019. Em segundo lugar, 
vieram os papéis vinculados à 
inflação oficial pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que responderam 
por 36,89% das vendas.

Em terceiro, ficaram os títu-
los prefixados (com juros defi-
nidos antecipadamente), que 
responderam por 17,27% das 
vendas. Os investimentos de 

menor valor continuaram a 
liderar a preferência dos apli-
cadores. As vendas abaixo de 
R$ 1 mil concentraram 65% 
das operações no ano.

Com o resultado de de-
zembro, o estoque de títu-
los públicos aplicados no Te-
souro Direto subiu para R$ 
59,645 bilhões. Isso ocorreu 
porque, no mês passado, o 
Tesouro resgatou R$ 1,977 
bilhão. A variação do esto-
que representa a diferença 
entre as vendas e os resga-
tes, mais o reconhecimento 
dos juros que incidem sobre 
os títulos.

O Tesouro Direto foi 
criado em janeiro de 2002 
para popularizar esse tipo 
de aplicação e permitir que 
pessoas físicas possam ad-
quirir títulos públicos dire-
tamente do Tesouro, via in-
ternet, sem intermediação 
de agentes financeiros. O 
aplicador só tem de pagar 
uma taxa à corretora res-
ponsável pela custódia dos 
títulos. Mais informações 
podem ser obtidas no site 
do Tesouro Direto.

A venda de títulos é uma 
das formas que o gover-
no tem de captar recursos 
para pagar dívidas e honrar 
compromissos. Em troca, o 
Tesouro Nacional se compro-
mete a devolver o valor com 
um adicional que pode variar 
de acordo com a Selic, índi-
ces de inflação, câmbio ou 
uma taxa definida antecipa-
damente no caso dos papéis 
prefixados. (Agência Brasil)
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Johny Cândido Rafael Tomaz Parreira e Karolline Malaquias

João CarlosJoão Carlos

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Máscaras

Saúde

CarnaPiri

Sorriso

CarnaPiri 2

Palestra Patas Patas 2
O fotógrafo e produtor Marcos 
Zapp está a todo vapor organizan-
do a festa “Favela Luxe Brasil”, que 
acontece nesta quinta-feira (30), às 
21h, no Oliveira´s Place. O baile car-
navalesco é inspirado nas clássicas 
gafieiras da Lapa (RJ). A pista será 
comandada pelo DJ Júnior Faria. 
Mais informações (62) 98162-3422.

Médicos, enfermeiros, farmacêu-
ticos e demais profissionais da 
área da saúde se reunirão nesta 
quinta-feira (30), na Associação 
dos Hospitais do Estado de Goiás 
(AHEG), para uma palestra sobre 
o Programa de Controle de Infec-
ção Relacionado à Assistência à 
Saúde (PCIRAS). As inscrições são 
gratuitas para associados.

Israel e Rodolffo, Guilherme e Benu-
to, Diego e Arnaldo, Disilnho, Xand 
Avião, Barões da Pisadinha, Jerry 
Smith, a cantora Milla do hit do 
verão “Tá Ok” e os Djs Guuga, Yuri 
Martins e Martin Oliver, animarão 
o público da cidade de Pirenópolis 
durante o carnaval, que começa dia 
21 de fevereiro e segue até o dia 24.

A odontóloga e doutora em 
dentística restauradora Paula de 
Carvalho Cardoso comemorou, 
nesta semana, o início de mais 
um curso de especialização 
em Dentística Restaurado-
ra na Associação Brasileira 
de Odontologia - ABO Goiás 
que coordenará até 2022 em 
Goiânia, com 96 alunos entre 
brasileiros e sul-americanos. A 
profissional também aproveitou 
para comemorar o encerramen-
to da especialização 2018-2020 
que formou 72 dentistas.

O evento acontece no módulo 
esportivo, ao lado do aeroporto 
e os ingressos que custam entre 
R$210 e R$300 (passaporte) a 
meia, podem ser adquiridos no 
site bilheteriadigital.com e tam-
bém nas Óticas Carol de Goiânia, 
nos Shoppings de Taguatinga, 
Gama e Península, além das lojas 
físicas da Bilheteria Digital.

A terapeuta Ana Gabriela Barros 
e o instrutor Wagner Stivi promo-
vem no próximo final de semana 
um curso de Digging, na clínica 
Centro Quântico, em Goiânia.

O Quintal do Jajá realizará, 
nesta quinta-feira (30), às 20 
horas, uma roda de samba 
acústica com entrada gratuita.

A última quinta-feira do mês 
celebra o Fuá, no Lowbrow Lab 
Arte & Boteco, com as partici-
pações especiais dos músicos 
Xexéu e Diego Mendes.

O jornalista Alexandre Garcia será 
o palestrante no encontro entre 
indústria e distribuidores da GSA. 
Esta terceira edição do Programa de 
Excelência (PEX), que será realizado 
hoje, em Brasília, receberá distribui-
dores e parceiros de todo o país.

O hotel Go Inn, localizado no com-
plexo do Estação da Moda Shopping, 
no Centro de Goiânia, é um dos 
parceiros do  Projeto Tampatas, uma 
iniciativa desenvolvida por voluntá-
rios e que visa arrecadar tampinhas 
de embalagens pets para reciclagem. 

Toda renda é destinada para 
ajudar cães e gatos de rua, que 
recebem cuidados veterinários e 
passam por castração. Recen-
temente, com a ajuda de sua 
equipe de governança, o hotel ar-
recadou mais de 4 mil tampinhas.

Cadu Fedato, Karla Viandell, Andreia Alves e Matheus Loiola 
prestigiaram o evento Ville Pet, no Shopping Bouganville, que 
arrecadou rações doadas ao projeto Tampatas e Ecocats.

A fisioterapeuta Karolline Malaquias recebeu amigos e familiares 
para comemorar seu aniversário de 27 anos, no último final de semana. 
Na foto, ela posa com o namorado Rafael Tomaz Parreira

A bela Bianka Saad estava entre 
as convidadas do salão Buena Hair, 
localizado no Shopping Buena Vista

Os empresários Cida Ramos e Danilo 
Ramos (mãe e filho) receberam clientes 
durante tarde de beleza no Buena Hair

ZONA FRANCA

(62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559



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
-------------------------------
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
-------------------------------
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 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
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
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848

RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

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

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da 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 
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

ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua 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

-------------------------------
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
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experiená-
rea.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e 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.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
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 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 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/
residência. Segunda a sex 
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 
gostoso. Isso tudo por 
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 
3637-7281
-------------------------------
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 28 de Janeiro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Carol Souza

Grupo Arte e Fatos 
apresenta “No Fundo 
do Poço” no Teatro Sesi 

O grupo de teatro Arte 
e Fatos, da PUC Goiás, 
apresenta o espetáculo 
No Fundo do Poço, no dia 
4 de fevereiro, às 20h, no 
Teatro Sesi. Com texto e 
direção de Danilo Alencar, 
a peça aborda sobre as 
práticas culturais de uma 
sociedade machista, a de-
sigualdade de gênero, as 
nuances do assédio e do 
abuso sexual, do suicídio, 
além de temáticas sociais 
e ambientais discutidas na 
contemporaneidade.

Escrita há 10 anos, a 
obra No Fundo do Poço 
apresenta diversas figuras 
de linguagem que abor-
dam de maneira peculiar 
as características da cultu-
ra regional, especialmen-
te daquela vivida no cam-
po. O título da obra é um 
dos exemplos de metáfo-
ras utilizadas pelo autor. 
No enredo, a presença de 
diversas abordagens: de 
temas sobre a desigual-
dade social a questões 
relacionadas ao futuro 
do Meio Ambiente. “Será 
pai um bichin assim, mi-
údo, capais de findá com 
os ser vivente tudo?”. O 
trecho da obra faz alusão 
ao papel fundamental das 
abelhas para o equilíbrio 
dos ecossistemas – assun-
to bastante discutido por 
cientistas, em 2019. 

Ao longo da dramatur-

gia, é possível identificar vá-
rios questionamentos feitos 
pelos personagens, que levam 
ao público reflexões desde as-
suntos mais simples aos mais 
complexos. A discussão sobre 
os tabus e preconceitos rela-
cionados à figura da mulher 
e a desigualdade de gênero 
são onipresentes no texto: 
“Ocês têm que pará com essa 
ordança: de achá que muié foi 
feita só pra recebe orde”. Com 
personagens que exteriorizam 
as suas inquietudes, No Fundo 
do Poço apresenta ao público 
questões sociais divididas por 
uma linha tênue entre fanta-
sia e realidade.

Para Danilo, conscientizar 
a população sobre problemas 
ambientais e sociais, além de 
proporcionar questionamen-
tos referentes à prática de 
abuso sexual são alguns dos 
objetivos da peça. “O teatro 
possui um papel social extre-
mamente importante para 
a formação da sociedade. 
Resolvi tratar de temas bas-
tante recorrentes em nosso 
cotidiano, mas que não são 
vistos por parte da socieda-
de. São temas que ainda car-
regam vários tabus e, assim, 
promovem um serviço de 
desinformação. Compartilhar 
o conhecimento por meio da 
arte é a essência do Arte e 
Fatos e eu, enquanto artista 
e historiador, devo cumprir 
com honra o meu ofício”, en-
fatizou o diretor. 

Billie elish vence 
as quatro principais 
categorias do Grammy
Alicia Keys veio ao palco 

no início da noite deste 
domingo (26) para co-

meçar a apresentar a cerimô-
nia do 62° Grammy Awards no 
Staples Center, em Los Angeles 
(EUA), com a voz grave, choro-
sa, entremeada por pausas logo 
depois de a cantora Lizzo marcar 
território cantando Truth Hurts.

Alicia falou em nome de um 
sentimento que circundava o 
ginásio em que estavam todos 
desde o começo da tarde de 
domingo, com centenas de fãs 
do jogador de basquete Kobe 
Bryant chorando sua morte as-
sim que foi divulgada a notícia 
da queda do helicóptero em 
que ele estava, também em 
Los Angeles.

Seu discurso foi emocio-
nante: “Los Angeles, América, 
perdemos um herói. Estou 
com o meu coração partido 
na casa que Kobe Bryant cons-
truiu. Agora, Kobe, sua filha e 
todos os que se foram estão 
em nossas preces. Quero pe-
dir que pensem neles por um 
momento e compartilhem 
suas forças com essas famílias. 
Nunca imaginamos começar o 
programa assim”, disse, e can-
tou à capela em homenagem 
ao jogador.

Ao seguir a premiação, com 
mais shows do que em edições 
anteriores, o primeiro grande 
prêmio, o de música do ano, 
apresentado por Smokey Ro-
binson cantando sua My Girl, 
foi para Billie Eilish por Bad 
Guy. Ela provou força ao vencer 
Lady Gaga (Always Remember 
Us This Way), Tanya Tucker 
(Bring My Flowers Now), H.E.R. 
(Hard Place), Taylor Swift (Lo-

ver), Lana Del Rey (Norman 
Fucking Rockwell), Lewis Ca-
paldi (Someone You Loved) e 
Lizzo (Truth Hurts). Billie, de 
cabelos tingidos, havia surgido 
no tapete vermelho como uma 
favorita, com seis indicações.

Com apenas 18 anos, já ha-
via garantido sua primeira es-
tatueta antes mesmo do início 
das transmissões, reconhecida 
na categoria de Melhor Ál-
bum Pop Vocal por When We 
All Fall Asleep, Where Do We 
Go?. Beyoncé também ven-
ceu um prêmio antecipado, o 
de Melhor Filme Musical com 
Homecoming, dirigido por 
ela mesma e por Ed Burke e 
produzido por Steve Pamon e 
Erinn Williams.

Lady Gaga ganhou por Me-
lhor Canção Escrita Para Mídia 
Visual com I’ll Never Love Again, 
que foi interpretada ao lado de 
Bradley Cooper. A música tam-
bém foi composta por Natalie 
Hemby, Hillary Lindsey e Aaron 
Raitiere. Gaga bateu Beyoncé, 
que concorria com Spirit. Curio-
sa a vitória de Michelle Obama 
na categoria Melhor Álbum de 
Palavras Faladas (incluindo po-
esia, audiobook e storytelling) 
por seu audiobook Becoming, 

que, no Brasil, teve a narração 
interpretada pela jornalista 
Maju Coutinho.

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus 
foram os ganhadores de Me-
lhor Vídeo Musical com o clipe 
de Old Town Road. A primeira 
premiação com transmissão 
mundial foi para Lizzo, que 
ganhou por principal perfor-
mance pop solo, vencendo 
Beyoncé, Billie Eilish, Ariana 
Grande e Taylor Swift. Lizzo fez 
um discurso emocionado de-
pois de abrir a premiação com 
um show potente. Ao lado de 
Eilish, a noite dava dicas de que 
iria consagrá-la.

Antes disso, a categoria de 
melhor performance country, 
a mais culturalmente norte-
-americana de todas, foi para 
a dupla Dan + Shay pela can-
ção Speechless. Usher veio ao 
palco para enfileirar músicas 
de Prince em um bem anun-
ciado tributo ao artista, morto 
em 2016. Cantou Little Red 
Corvette, emendou com When 
Doves Cry e elevou a tempera-
tura ao lado de uma dançarina 
e indo aos agudos para um im-
pecável cover de Kiss.

Foi tudo rápido, Prince me-
recia mais, mas Usher segurou o 

desafio de pincelar a obra de um 
dos maiores artistas da música 
pop. A cantora cubana Camila 
Cabello, que abriu o Grammy 
de 2019, voltou ao palco para 
fazer uma homenagem ao pai 
que, comovido, a abraçou ao 
final da apresentação.

A direção, ficava claro com 
o passar da premiação, reforça-
va o caráter de celebração mu-
sical, aumentando o número 
de apresentações com relação 
a outras edições. O rap vinha 
com bem menos espaço do 
que em anos anteriores depois 
de uma conturbada edição de 
2019, com artistas premiados, 
como Childish Gambino, não 
comparecendo ao evento para 
buscar suas premiações. Uma 
esnobada que pode ter cobra-
do o preço da indiferença.

Billie Eilish, de outra fren-
te e com um show marcado 
para o Brasil no final de maio, 
fez sua estreia em um palco 
do Grammy. Depois de ganhar 
seu primeiro gramofone, Billie, 
de longas unhas verdes raja-
das, cantou a triste When the 
Party’s Over, um de seus gran-
des hits, com um vídeos com 
quase 500 milhões de acessos.

Acompanhada apenas ao 
piano, sua voz estava sentida, 
emocionada, e tocou a plateia 
do Staples Center, que lhe de-
volveu uma longa ovação. Sua 
apresentação terminou e logo 
depois veio a dos veteranos do 
Aerosmith, que já haviam sido 
homenageados com shows 
nas prévias da celebração. O 
ponto alto foi com Walk This 
Way, que cantaram com o Run 
DMC em um reencontro histó-
rico, muito esperado.

Reprodução


