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Fast-food avança na dieta 
dos brasileiros, mostra IBGE
O arroz e o feijão continuam sendo o carro-chefe da dieta brasileira, em geral acompanhados de alguma proteína 
animal. No entanto houve redução no consumo desses alimentos e aumento na ingestão de fast-food. p2
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Fast-food avança na dieta 
dos brasileiros, mostra IBGE

O arroz e o feijão 
continuam sendo 
o carro-chefe da 

dieta brasileira, em geral 
acompanhados de alguma 
proteína animal, segundo 
números da nova Pesquisa 
de Orçamentos Familiares 
(POF), do IBGE, divulgada na 
sexta-feira, 21. No entanto, 
segundo o instituto, entre o 
levantamento de 2008/2009 
e este último, de 2017/2018, 
houve redução no consumo 
desses alimentos e aumento 
na ingestão de fast-food.

A frequência do consumo 
de arroz, por exemplo, ainda 

é predominante, mas caiu de 
82,7% para 72,9%. A do fei-
jão, de 72,1% para 59,7% e 
a de carne bovina de 43,8% 
para 34,6%. A de frutas tam-
bém se reduziu de 45,4% 
para 37,4%. Na contramão 
dessa tendência, a frequên-
cia na ingestão de sanduíches 
e pizzas cresceu de 10,5% 
para 17%. Ainda assim, os 
alimentos consumidos diaria-
mente pelos brasileiros são, 
na maioria, naturais ou mi-
nimamente processados - o 
que, na avaliação dos espe-
cialistas, também é positivo.

Mas esse modo de vida 

pode estar ameaçado pela 
comida ultraprocessada. 
“Alimentos ultraprocessados 
- os quais, segundo o Guia 
Alimentar para a População 
Brasileira, deveriam ser evi-
tados - somam cerca de um 
quinto das calorias consumi-
das. A maior participação de 
alimentos ultraprocessados, 
em relação ao total caló-
rico, foi para adolescentes 
(26,7%), sendo intermediá-
ria entre adultos (19,5%) e 
menor entre idosos (15,1%)”, 
acrescenta a pesquisa.

Para André Martins, um 
dos técnicos responsáveis 

pelo trabalho, há problemas 
na alimentação básica dos 
brasileiros. “O consumo de 
frutas já era aquém do espe-
rado em 2008 e continua. O 
consumo de legumes e ver-
duras está abaixo do espera-
do e ainda há um aumento 
na ingestão de sanduíches e 
refeições rápidas, sobretudo 
no caso dos adolescentes.”

Novos hábitos
Há um ano e meio, o ser-

vidor público Leandro Rocha, 
de 39 anos, decidiu mudar sua 
alimentação. Deixou de lado 
alimentos prontos e embuti-

dos e introduziu salada crua 
nas refeições. “Passei a con-
sumir todos os tipos de folhas. 
Alfaces, rúcula, couve, agrião, 
folhas de beterraba, acelga 
e repolho. Antes disso, rara-
mente comia alguma folha.”

A mudança aconteceu 
por dois motivos: vontade de 
emagrecer e prevenir doen-
ças decorrentes do aumento 
de peso. “Consegui perder 
mais de 10 quilos. Hoje es-
tou com 78 quilos.” Há um 
ano, Rocha também tirou o 
refrigerante. “No começo 
foi difícil, mas após uns dois 
meses me acostumei.”

Reprodução

OVG promove 
atendimento 
psicológico 
on-line 
para idosos

O governo de Goiás, 
por meio da Organização 
das Voluntárias de Goiás 
(OVG), está oferecendo 
atendimento psicológico 
aos frequentadores do 
Centro de Idosos Vila Vida 
e dos espaços Bem Viver I 
e II, que, atualmente, em 
razão da pandemia da co-
vid-19, permanecem em 
casa. O Serviço de Psicolo-
gia da OVG realiza atendi-
mentos on-line para pro-
mover o cuidado da saúde 
emocional por meio do 
acolhimento, oferta de su-
porte psicológico e o favo-
recimento de estratégias 
de enfrentamento. Desde 
o início da pandemia, cer-
ca de 150 idosos são bene-
ficiados com a atividade. 

A psicóloga Waléria Pai-
xão explicou que os idosos 
são muito ativos e costu-
mavam sair todos os dias 
para ir ao supermercado, 
banco, farmácia, fazer 
exercícios físicos, encon-
trar amigos. “Eles vinham 
para as nossas unidades e 
faziam muitas atividades. 
Isso era sinônimo de liber-
dade, utilidade e vida com 
sentido”, disse Waléria. Se-
gundo ela, os idosos têm 
total consciência de que 
ficar em casa é importante, 
só que foi de uma hora para 
outra e muitos deles estão 
sofrendo, deprimidos, com 
medo de doenças e agonia-
dos por não poder sair. 

Por meio de ligações 
telefônicas e chamadas de 
vídeo, alguns em grupo, os 
idosos compartilham seus 
sentimentos, contam como 
estão lidando com a solidão, 
com a angústia de ficar em 
casa. “Nesses momentos, 
tentamos fazer com que 
enxerguem que é preciso 
transformar a solidão em 
coisa boa”, disse Waléria. 

Foram criados vários 
grupos de conversa no 
WhatsApp. “Eles são esti-
mulados a dançar, a pegar 
o telefone e a ligar para um 
amigo, a assistir aos vídeos 
postados pelas equipes 
da OVG, no YouTube, com 
dicas que vão desde cuida-
dos com o corpo a recei-
tas”, comentou Waléria. 

Covid-19: Goiás registra 33 
mortes e 1.147 casos em um dia

Onça-pintada ferida em incêndio 
no Pantanal apresenta melhora

Goiás registrou, nas úl-
timas 24 horas, 33 mortes 
pelo novo coronavírus e 
1.147 casos confirmados. 
Com os números, divulga-
dos neste domingo (23/8) 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES-GO), o Esta-
do agora chega às marcas 
de 2.746 óbitos e 116.755 
infectados pela doença. 
Segundo a pasta, 107.457 
se recuperaram do vírus 
em municípios goianos.

Ainda de acordo com 
os dados, 179 mil casos 
são considerados suspei-
tos, e outras 169 mortes 
são investigadas para sa-
ber se a causa foi covid-19. 
A taxa de letalidade do ví-
rus no Estado é de 2,35%.

O Governo de Goiás 
disponibiliza plataforma, 
atualizada a cada 30 mi-
nutos, com os principais 
dados sobre o avanço da 
covid-19 no Estado.

Depois de ser transfe-
rida para o Instituto de 
Preservação e Defesa dos 
Felídeos da Fauna Silves-
tre do Brasil em Processo 
de Extinção (NEX), em 
Corumbá de Goiás, na re-
gião nordeste do estado, 
a onça-pintada que ficou 
ferida em um incêndio 
no Pantanal apresentou 
melhora, segundo o vete-
rinário Thiago Luczinski.

O animal foi resgatado 

de um incêndio no Pantanal, 
na segunda-feira (17), depois 
que equipes do Corpo de 
Bombeiros de Mato Grosso foi 
informada que o felino apare-
ceu em casas, fugindo do fogo.

Após o resgate, ela foi 
internada no Centro de Me-
dicina e Pesquisa de Animais 
Silvestres (Cempas), da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), e na quinta-
-feira (20) foi transferida 
para Goiás para iniciar o tra-

tamento com células-tronco.
De acordo com o vete-

rinário, esse tratamento é 
fundamental para acelerar o 
processo de cicatrização da 
ferida e possibilitar que ela 
volte à natureza.

O animal deve ser aneste-
siada neste sábado (22) para 
passar por uma nova avalia-
ção e limpeza das patas. A 
previsão é que o tratamento 
com células-tronco seja ini-
ciado na próxima semana.
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Bolsonaro defende abertura do 
comércio “com responsabilidade”

O presidente Jair Bolso-
naro defendeu nes-
te domingo (23/8) a 

reabertura do comércio com 
responsabilidade. Em vídeo 
divulgado nas redes sociais, ele 
também citou o pagamento de 
cinco parcelas do auxílio emer-
gencial como uma das medi-

das para combater os efeitos 
da crise econômica gerada 
pela pandemia de covid-19.

“Você se lembra que em 
março deste ano eu disse que 
teríamos dois problemas gra-
ves pela frente – o vírus e o 
desemprego – e que ambos 
deveriam ser tratados simul-

taneamente e com a mesma 
responsabilidade?”, pergun-
tou o presidente no vídeo.

Ele citou a fala do diretor-
-geral da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Tedros 
Adhanom, sobre saúde e eco-
nomia, na última sexta-feira 
(21). “Cinco meses depois 

do meu pronunciamento, 
o senhor Tedros Adhanom, 
diretor-geral da OMS, afirma 
que saúde e economia são in-
separáveis”, disse Bolsonaro.

No vídeo, o presidente ci-
tou ainda, entre as medidas 
adotadas pelo governo fe-
deral, o Benefício Emergen-

cial (Bem), programa que 
prevê a suspensão de con-
trato de trabalho ou a redu-
ção de jornada em troca da 
manutenção do emprego, e 
o pagamento de cinco par-
celas de R$ 600 (R$ 1,2 mil 
para mães solteiras) do au-
xílio emergencial. “Esse va-

lor pode não ser muito para 
quem o recebe, mas é muito 
para o Brasil, que gasta por 
mês R$ 50 bilhões. O mo-
mento é de abrir o comércio 
com responsabilidade, vol-
tar à normalidade e resga-
tar os empregos”, concluiu. 
(Agência Brasil)

Antônio Cruz/ABr

Governo de Goiás prevê corte de R$ 2 
bilhões em incentivos fiscais até 2021

O Governo de Goiás cor-
tou, ao todo, R$ 1,6 bilhão em 
incentivos fiscais e prevê que, 
até o próximo ano, o volume de 
cortes chegue a R$ 2 bilhões. O 
trabalho do Estado para reduzir 
a renúncia fiscal e aumentar a 
sua receita tributária começou 
há um ano e meio com a ado-
ção de diversas medidas, en-
tre elas, alterações em várias 
leis e decretos estaduais. 

As mudanças implementa-
das são acompanhadas pela 
Secretaria da Economia, que 
mantém discussão com outros 
Estados no Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz) 
e diálogo constante com o se-
tor produtivo de Goiás.

“O ano de 2019 foi marcado 
por uma queda significativa na 
proporção das renúncias em 
comparação às receitas, em de-
corrência das medidas adotadas, 
especialmente os ajustes introdu-
zidos pela Lei nº 20.367/2018”, 
afirma a secretária de Econo-
mia, Cristiane Schmidt. 

Segundo a secretária, as 

estimativas para o ano de 
2021 é de uma pequena ele-
vação, apenas 1 ponto por-
centual das renúncias, compa-
rado aos anos de 2019 e 2020. 
“A renúncia fiscal em Goiás 
já foi maior em 2017 e 2018, 
na administração passada, se 
levarmos em conta a relação 
com arrecadação de 47% e 
46%, respectivamente, no pe-
ríodo”, afirma Cristiane. 

A secretária destaca ainda 
que, mesmo que ocorra au-
mento nominal do valor das 
renúncias, proporcionalmente, 
esse valou diminuiu. “A propor-
ção das renúncias, comparada 
com a arrecadação, caiu de 
46%, em 2018, para 43% em 

2019 e 2020, e o aumento pre-
visto para 2021 (de 43% para 
44%) é decorrente do retorno 
do porcentual dos benefícios 
fiscais aos patamares original-
mente concedidos”, explica.

Cristiane Schmidt lembra 
que consta do projeto de Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 
2021 que o impacto real (esti-
mativa menos valor realizado) 
das medidas adotadas para re-
dução das renúncias fiscais em 
2019 foi uma redução de qua-
se R$ 400 milhões, em compa-
ração com a estimativa feita na 
LOA de 2018, ano em que ain-
da não se vislumbrava as me-
didas para redução dos valores 
das renúncias de receitas.
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“O Sindicato está sempre associado à noção 
de defesa com justiça de uma determinada 
coletividade. É uma associação estável e 
permanente de trabalhadores que se unem 
a partir da constatação e resolução de 
problemas e necessidades comuns”.

Torne-se um corretor de imóveis

      O  Centro  de Ensino Profissional , instituição de ensino do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de 
Goiás  forma novos corretores de imóveis há sete anos, através do curso -Técnico em Transações imobiliárias.

Nesse período um número expressivo de profissionais  entraram  no competitivo  mercado imobiliário, onde 
através de professores qualificados e da área tornaram-se especialistas no setor.

O objetivo da instituição é desenvolver uma base humanística para ampliar suas perspectivas, detectando 
oportunidades para o futuro  profissional.

Para maiores esclarecimentos  sobre o curso  de TTI-(62) 3942-6530, (62) 99261-7492 .

Corretores de Imóveis recebem homenagem em sessão  
solene 

No dia 27 de agosto comemora-se o Dia Nacional do Corretor de Imóveis .
Há 19 anos a categoria é agraciada com uma Sessão Solene na Câmara Municipal de Goiânia, 

propositura do Vereador Anselmo Pereira que tornou-se  Lei  nº 8.073, de 27 de dezembro de 2001, desde 
então a data é comemorada anualmente nesta nobre casa de leis. 

 Reúnem-se nesta solenidade  profissionais , entidades do mercado como SINDIMÓVEIS-GO, CRECI-
GO , SECOVI-GO , autoridades , municipais e estaduais para celebrar esse dia especial .

 Durante o evento são homenageados os corretores de imóveis  que prestaram relevantes serviços  para 
o mercado imobiliário,  e se destacaram  em sua profissão durante o ano que passou .
	 Esse ano devido a PANDEMIA  a homenagem será realizada através de vídeoconferência , no próximo 
dia 27 de agosto , ás 17:00 hs. 

História da profissão 
A profissão de Corretor de Imóveis surgiu no começo do século XX com a necessidade de haver um 

intermediador para a compra e venda de imóveis no mercado imobiliário. 
Com o crescimento da atividade no início do século XX  ela teve que  evoluir para atender a demanda, foi 

assim que foi criado em 1937 o primeiro Sindicato dos Corretores de Imóveis do Brasil , localizado no Rio de 
Janeiro,   e posteriormente outros sindicatos dos corretores de imóveis foram surgindo em outros estados da 
federação , dentre eles o Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Goiás  , criado em 1947 pelo o 
saudoso Ministro Elias Bufaiçal , Moisés Perotto , Antônio Jorge Azzi .

Em 1942, o Ministério do Trabalho reconheceu os profissionais do ramo como corretores de imóveis , 
termo usado até os dias atuais. 

Os corretores de imóveis lutaram por muitos anos para que a sua profissão fosse regularizada no País. O 
primeiro registro é de 1951, com a proposta de Lei nº 1.185, enviado para a Congresso Nacional, que pedia a 
regulamentação da profissão e definição legal dos direitos e deveres. No entanto, apenas em 27 de agosto de 
1962, com o Decreto Lei nº 4.116, a profissão foi regulamentada. Assim, foi criado o Conselho Federal e os 
conselhos regionais de Corretores de Imóveis (CRECI's).

Marcello Casal Jr/ABr
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China testa vacina contra 
covid-19 em grupos de risco
A China está testando 

vacinas experimen-
tais contra o novo 

coronavírus em grupos de 
alto risco desde julho, afir-
mou o representante da Co-
missão Nacional de Saúde 
Zheng Zhongwei, em entre-
vista nesse sábado (22/8) à 
televisão estatal. 

Nenhuma vacina foi 
aprovada em testes finais 
e em larga escala para ficar 
provado que é segura e efi-
ciente o suficiente para pro-
teger a população do vírus, 
que já levou a quase 800 mil 
mortes no mundo. 

O objetivo, segundo 
Zhongwei, é reforçar a 
imunidade de grupos espe-
cíficos, incluindo trabalha-
dores da área de saúde, de 
mercados, dos setores de 
transporte e serviços. 

As autoridades podem 
considerar uma modes-
ta expansão do programa 
para tentar prevenir pos-
síveis surtos durante o 
outono e o inverno, acres-

centou Zheng, que lidera a 
equipe do governo chinês 
que coordena recursos 

estatais para o desenvolvi-
mento de uma vacina con-
tra o novo coronavírus. 

As diretrizes para o uso 
emergencial da potencial 
vacina, aprovada em 24 de 

junho, segundo a autorida-
de chinesa, ainda não foram 
divulgadas ao público. 

Reprodução

O veículo estatal Global 
Times relatou, em junho, 
que a China estava ofere-
cendo vacina contra o novo 
oronavírus a funcionários 
de empresas públicas que 
viajariam ao exterior. 

Alguns países estão cé-
ticos em relação ao uso ex-
perimental de vacinas pela 
China. A Papua Nova Guiné 
negou a entrada de cidadãos 
chineses que participaram 
do teste de vacina contra o 
novo coronavírus, segundo 
um jornal australiano. 

As vacinas da China con-
tra o novo coronavírus terão 
preço próximo ao custo, afir-
mou Zheng. “Isso não sig-
nifica que as empresas não 
possam lucrar. As empresas 
devem decidir por lucros 
moderados ou razoáveis, 
com base nos custos”. 

Uma potencial vacina 
contra o novo coronavírus, 
que está sendo desenvol-
vida por uma unidade do 
Grupo Farmacêutico Nacio-
nal da China (Sinopharm), 
pode custar no máximo 
1.000 iuanes (US$ 144) por 
duas doses, afirmou o pre-
sidente da Sinopharm, Liu 
Jingzhen, à imprensa esta-
tal, na semana passada. 

“O preço definitivamen-
te será menor do que dis-
se Liu Jingzhen”, afirmou 
Zheng. (Agência Brasil)



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

OL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca cs 
1.4 fire completa só 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 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
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

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
-------------------------------
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. 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, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. praça do avião no 
setor 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

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 na 
laje, guarda roupas ar-
mários embutidos ótimo 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

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
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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
-------------------------------
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. 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, co-
zinha, área de serviço, 
sala e banheiro de ser-
viço. praça do avião no 
setor 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

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 na 
laje, guarda roupas ar-
mários embutidos ótimo 
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

-------------------------------
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
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 

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, 24 de Agosto de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



8 Diário Do EstaDoGoiânia, 24 de Agosto de 2020viral
Reprodução

Próxima temporada 
de “Lucifer” abordará 
violência policial

A próxima temporada de 
“Lucifer”, famosa série pro-
duzida pela Netflix, vai abor-
dar o racismo e a violência 
policial, que esteve entre os 
assuntos mais comentados 
nos últimos meses, desde o 
assassinato de George Floyd 
nos Estados Unidos.

Em entrevista para a 
“Variety”, os produtores 
Joe Henderson e Ildy Mo-
drovich deram mais de-
talhes sobre a produção. 
Vale lembrar que nesta 

última sexta-feira (21), a Ne-
tflix lançou a primeira meta-
de da quinta temporada de 
“Lucifer”, com 8 episódios.

“É importante, para nós, 
examinar este tema dentro do 
nosso universo, pelos olhos 
dos nossos personagens, e de 
uma forma justa e emocio-
nal. Não queremos fazer um 
discurso, mas não queremos 
fugir da questão. Não quere-
mos, acima de tudo, fingir que 
nossa série não se passa no 
mundo da polícia”, afirmaram.

Anunciado o filme 
do super-herói 
Super Choque

Num painel sobre a 
iniciativa Milestone, 
sobre super-heróis 

negros da DC, os diretores do 
selo, o cineasta Reginald Hudlin 
(“Marshall: Igualdade e Justi-
ça”) e o desenhista Denys Co-
wan, anunciaram que o herói 
Super Choque (Static Shock) vai 

ganhar um filme live action.
Nenhum outro detalhe es-

pecífico foi revelado sobre o 
filme, mas Hudlin está envolvi-
do na expansão das franquias 
criativas da Milestone Media, 
que foi lançada em 1993 e é 
conhecida por super-heróis 
como Ícone (Icon), Foguete 

(Rocket) e Super Choque.
“Estamos conversando com 

outras divisões da Warner 
Bros, até mesmo aquelas em 
animação sobre fazer (Miles-
tone) filmes”, disse Hudlin, “e 
também estamos envolvidos 
em estender os personagens 
Milestone para novas mídias, 

como podcasts”, ele contou.
Nos quadrinhos, Virgil 

Hawkins foi exposto a um 
gás mutagênico que var-
reu sua cidade, Dakota, 
que lhe deu superpoderes. 
Como o nome sugere, ele 
tem a capacidade de con-
trolar o eletromagnetismo.
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