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Caiado quer levar Comando de 
Missões Especiais para interior
Ao lado do secretário Rodney Miranda (SSP), Ronaldo Caiado, anunciou o objetivo de levar o Comando de Missões Especiais 
para interior do Estado.  “É fundamental implantar esse nível de assessoramento, de inteligência em outras regiões de Goiás”. p3
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Preço do pacote de 5kg de arroz 
dispara e chega a quase R$ 30
Os goianienses foram surpreendidos nos últimos dias com o aumento 
do preço do arroz tipo 1 nas prateleiras dos supermercados. p2
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Atlas da Violência: assassinatos de 
negros crescem 11,5% em 10 anos
No Brasil, os casos de ho-

micídio de pessoas ne-
gras (pretas e pardas) 

aumentaram 11,5% em uma 
década, de acordo com o Atlas 
da Violência 2020, divulgado 
ontem, em São Paulo, pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
(FBSP). Ao mesmo tempo, en-
tre 2008 e 2018, período ava-
liado, a taxa entre não negros 
(brancos, amarelos e indígenas) 
fez o caminho inverso, apresen-
tando queda de 12,9%. 

Feito com base no Sistema de 
Informação sobre Mortalidade, 
do Ministério da Saúde, o relató-
rio evidencia ainda que, para cada 
pessoa não negra assassinada 
em 2018, 2,7 negros foram mor-
tos, estes últimos representando 
75,7% das vítimas. Enquanto a 
taxa de homicídio a cada 100 mil 
habitantes foi de 13,9 casos entre 
não negros, a atingida entre ne-
gros chegou a 37,8.  

Na avaliação dos especialistas 
que produziram o documento, 
os números deixam transparecer 
o racismo estrutural que ainda 
perdura no país. “Um elemento 
central para a gente entender a 
violência letal no Brasil é a desi-
gualdade racial. Se alguém tem 
alguma dúvida sobre o racismo 
no país, é só olhar os números 
da violência porque traduzem 
muito bem o racismo nosso de 
cada dia”, diz a diretora executi-
va do FBSP, Samira Bueno. 

“Todas essas ações [do poder 
público] que, de algum modo, 
atuam na prevenção à violên-
cia, têm sido capazes, apesar da 
magnitude do fenômeno [da 
violência], de prevenir a morte de 
pessoas não negras, de proteger 

as vidas de não negros. Porém, 
quando a gente olha especifica-
mente para a taxa de homicídio 
da população negra, no mesmo 
período, no mesmo país, cresceu 
11,5%. É como se a gente estives-
se falando de países diferentes, 
territórios diferentes, tamanha a 
disparidade quando a gente olha 
para o fenômeno da violência, 
segmentando entre negros e não 
negros”, complementa ela. “Isso 
nos ajuda a entender o quanto 
estamos completamente des-
sensibilizados por isso.”

 
Recorte de gênero
Outro número que justifica a 

afirmação em torno do racismo 
diz respeito aos homicídios de 
mulheres. Na década examinada, 
constatou-se uma redução de 
11,7% na taxa de vítimas não ne-
gras, ao mesmo tempo em que a 
relativa a negras subiu 12,4%. 

No período, os estados que 
tiveram as mais altas taxas de ho-
micídios entre a população negra 
estão localizados nas regiões Nor-
te e Nordeste, com destaque para 
Roraima (87,5 mortos para cada 
100 mil habitantes), Rio Grande do 
Norte (71,6), Ceará (69,5), Sergipe 
(59,4) e Amapá (58,3). 

“Então, que políticas são 
essas que a gente está imple-
mentando, que protegem as 
mulheres não negras e não 
são capazes de proteger as ne-
gras?”, questiona Samira.

No total, somente em 2018, 
4.519 mulheres foram assassina-
das em todo o país. Nesse quanti-
tativo, estão incluídas as ocorrên-
cias de feminicídio, embora não 
estejam especificadas. O índice 
nacional foi de 4,3 homicídios 
para cada 100 mil habitantes do 
sexo feminino, o que indica que 

uma mulher foi assassinada no 
Brasil a cada duas horas. Em com-
paração ao ano anterior, o que 
se viu foi a uma redução de 9,3% 
entre 2017 e 2018 na taxa geral, 
acompanhada por queda em 19 
das 27 unidades federativas. 

Segundo a diretora, particula-
ridades referentes ao dado vêm 
sendo constatadas ao longo do 
tempo. Como exemplo, ela cita o 
envolvimento de mulheres com 
membros de facções criminosas 
e que acabam sendo executadas. 
Para ela, a situação consiste em 
“uma nova gramática das fac-
ções”, que precisa ser assimilada. 

 
Morte entre jovens
O relatório também chama 

a atenção para a preponderân-
cia de jovens entre as vítimas de 
homicídios ocorridos em 2018. 
Ao todo, 30.873 jovens na faixa 
etária entre 15 e 29 anos foram 
mortos, quantidade que equivale 
a 53,3% dos registros.  

No intervalo de 2008 a 2018, 
observou-se um aumento de 
13,3% na taxa de jovens mortos, 
que passou de 53,3 homicídios 
a cada 100 mil jovens para 60,4. 
Os homicídios foram a principal 
causa dos óbitos da juventu-
de masculina, representando 
55,6% das mortes de jovens 
entre 15 e 19 anos; 52,3% entre 
o grupo com faixa etária de 20 a 
24 anos; e 43,7% daqueles com 
idade entre 25 e 29 anos.

Quando se observam as taxas 
de mulheres e homens, identifi-
ca-se uma diferença importante. 
No caso delas, as proporções de 
homicídio são de 16,2% entre 
aquelas que têm entre 15 e 19 
anos; 14% na parcela de 20 a 24 
anos; e de 11,7% entre jovens 
com faixa etária de 25 a 29 anos. 

Em 2018, 16 unidades federa-
tivas apresentaram taxas de mor-
talidade violenta juvenil acima da 
taxa nacional, que é de 60,4 por 
100 mil. No topo da lista, apare-
cem Roraima (142,5), Rio Grande 
do Norte (119,3) e Ceará (118,4). 
As menores taxas foram de São 
Paulo (13,8), Santa Catarina 
(22,6) e Minas Gerais (32,6).

“É uma geração inteira que a 
gente está matando e é algo que 
não nos sensibiliza, infelizmente, 
que vai passando. [As vítimas] 
São sujeitos [considerados] des-
cartáveis”, afirma Samira.

 
Políticas públicas
Sobre a morte prematura de 

jovens brasileiros, o pesquisador 
Daniel Cerqueira, que também 
assina a publicação, ressalta que 
a efetividade do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) 
depende de como são conduzi-
das as políticas públicas. Os da-
dos apresentados mostram que 
o conjunto de normas fez com 
que a taxa de homicídios entre 
crianças e adolescentes caísse 
para 3,1%, a cada ano, entre 
1991 e 2018, revertendo o cres-
cimento anual de 7,8%, registra-
do entre 1980 e 1991.

“De 1980 a 2018, foram 265 
mil crianças assassinadas no Bra-
sil. É uma barbárie, é muito cho-
cante, é um número que nos leva 
a repensar o país. Tem algo erra-
do aí. Duas coisas que ajudaram 
a frear essa barbárie foram o ECA 
e o Estatuto do Desarmamento. 
Antes do ECA, quando a gente vai 
olhar violência armada, a taxa de 
homicídio anual crescia a incríveis 
9,4% a cada ano. Depois do ECA 
e antes do Estatuto do Desarma-
mento, de 1991 a 2003, o ritmo 
de crescimento dos homicídios 

de crianças diminuiu para 4,9% e, 
depois do Estatuto do Desarma-
mento, o ritmo foi de 1,7%. Ou 
seja, quando a gente compara 
antes e depois dos estatutos, a 
morte por violência armada de 
nossas crianças caiu a um quin-
to e, no entanto, nós estamos 
desconstruindo parte dessa peça 
agora, com o desmantelamento 
do Estatuto do Desarmamento 
e com um debate que começou 
a surgir na sociedade, com pre-
conceitos contra o ECA”, explica 
Cerqueira, acrescentando que, 
desde 2009, foram promovidas 
mudanças na legislação brasileira 
que permitiram uma circulação 
maior de porte de armas de fogo 
e dificultaram o rastreamento de 
munições e armas, muitas delas 
usadas por grupos criminosos, 
incluindo milícias.

O FBSP e o Ipea destacam, 
ainda, que, antes de 2003, quan-
do o Estatuto do Desarmamen-
to passou a vigorar, a velocidade 
de crescimento das mortes era 
cerca de 6,5 vezes maior do que 
a observada depois da sanção 
presidencial. Caso o número de 
homicídios se multiplicasse da 
mesma forma como acontecia 
antes do Estatuto do Desarma-
mento, o total poderia ultrapas-
sar 80 mil, em 2018. 

Naquele ano, a quantidade 
já foi elevada: foram notifica-
dos 41.179 assassinatos por 
arma de fogo no país, que cor-
respondem a 71,1% de todos 
os homicídios do país.

“É uma geração inteira que 
a gente está matando e é algo 
que não nos sensibiliza, infeliz-
mente, que vai passando. [As 
vítimas] São sujeitos [conside-
rados] descartáveis”, afirma 
Samira. (Agência Brasil)

Reprodução

Teste 
da Unesp 
identifica 
assintomáticos 
de covid-19 
pela saliva

Um teste de rastrea-
mento de covid-19 por 
meio da saliva humana 
está sendo incorporada 
à rotina de trabalho do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
de Botucatu (HCFMB), 
no interior de São Paulo, 
para evitar surtos da do-
ença no local. O teste aju-
da a identificar pacientes 
assintomáticos e, se apli-
cado de forma periódica, 
tem potencial para agi-
lizar o retorno seguro às 
atividades presenciais.

A nova metodologia, 
realizada em parceria 
com a Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), 
já foi usada por algumas 
unidades da universida-
de e está sendo integra-
da ao plano de retomada 
das atividades presen-
ciais da Unesp. De acor-
do com a universidades, 
o teste de rastreamento 
está baseado em estudos 
científicos internacionais 
que apontaram a saliva 
como material biológi-
co de alta sensibilidade 
para indicar a presença 
do novo coronavírus e 
atestaram que as glân-
dulas salivares também 
possuem o receptor para 
o Sars-CoV-2, vírus cau-
sador da covid-19.

A partir destes acha-
dos científicos, publica-
dos em periódicos de 
alto impacto como a 
revista The Lancet, uma 
equipe de professores da 
Unesp que trabalham no 
Hospital das Clínicas de 
Botucatu concebeu um 
teste de rastreamento 
para pacientes assinto-
máticos chamado por 
ora de pool de saliva, 
que consiste em coletar 
salivas de 8 a 15 pessoas 
aparentemente saudá-
veis, em frascos individuais, 
para identificar a presença 
do novo coronavírus.

O método de análise 
das amostras é o PCR-RT, 
já amplamente utilizado. 
A diferença é que o hos-
pital está fazendo o teste 
através da saliva. 

Preço do pacote de 5kg de arroz 
dispara e chega a quase R$ 30

Polícia Civil recupera cães furtados em Itumbiara

Os goianienses foram sur-
preendidos nos últimos dias 
com o aumento do preço do 
arroz tipo 1 nas prateleiras dos 
supermercados. Em alguns 
estabelecimentos, o produto 
é vendido a quase R$ 30. Nas 
redes sociais, consumidores pu-
blicaram os anúncios dos pre-
ços e manifestaram indigna-
ção. “Arroz é básico do básico. 
Não tem cabimento estar nes-
se preço”, diz uma publicação.

Além do arroz, o óleo e a 
carne também apresentaram 
aumento nos últimos dias. O 
litro de óleo, por exemplo, é 
vendida a R$ 5,98 em alguns 
estabelecimentos da capital. De 
acordo com a Associação Goia-
na de Supermercados (Agos), 
os reajustes estão ligados à alta 
do dólar. Há também o reflexo 
dos problemas provocados pela 
pandemia do novo coronavírus, 
que limitou algumas produções. 

Dois filhotes da raça 
Husky Siberiano que foram 
furtados durante a ma-
drugada desta quinta-feira 
(27/8) em Itumbiara foram 
resgatados pela Polícia Civil. 
Os animais, segundo a polí-
cia, foram furtados por uma 
adolescente. Cada filhote 
da raça furtada é comercia-
lizado no mercado informal 
entre R$ 1,3 mil e R$ 3 mil. 

Os cães estavam na casa 
da menor, no Bairro Social, 
em Itumbiara. A menina 

foi apreendida e levada para a 
sede do Grupo de Repressão 
aos Crimes Patrimoniais (Ge-

patri) de Itumbiara, onde foi 
lavrado um Boletim Circuns-
tanciado de Ocorrência (BOC).
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Caiado quer levar Comando de 
Missões Especiais para interior do Estado
Ao lado do secretá-

rio Rodney Miranda 
(SSP), o governador 

de Goiás, Ronaldo Caiado, 
anunciou, nesta quinta-fei-
ra (27/8), o objetivo de le-
var o Comando de Missões 
Especiais para interior do 
Estado.  “É fundamental im-
plantar esse nível de asses-
soramento, de inteligência 
em outras regiões de Goiás. 
Ações concretas reprodu-
zem facilmente o combate 
eficiente”, destacou. 

Ainda em discurso, o go-
vernador disse que a “segu-
rança pública é o alicerce, a 
coluna vertebral que susten-
ta a economia, a condição de 
liberdade e a independência 
das pessoas”. Caiado refor-
çou que a repercussão do 
trabalho de excelência pro-
movido pelas forças policiais 
goianas é a própria vitrine 
do reconhecimento que tem 
vindo, principalmente, do 
Governo Federal. 

“É impressionante a 
quantidade de elogios que 
vocês recebem por meu 
intermédio”, assinalou aos 
policiais. Ele ainda listou al-
gumas ações da Secretaria 
Estadual de Segurança Públi-
ca (SSP) que reduziram o nú-
mero de roubos a bancos e 
às propriedades rurais, além 
de terem contribuído para 
queda no valor do seguro 
automotivo no Estado.

 O Comando de Missões 
Especiais reúne 750 inte-
grantes e é composto por 

oito unidades. São elas: o 
Batalhão Especializado de 
Policiamento em Eventos 
(Bepe), Batalhão de Policia-
mento Militar de Choque 
(BPM Choque), Batalhão 
de Operações Especiais 
(Bope); Batalhão da Polícia 
Militar Rural, além da Com-
panhia de Policiamento 
com Cães (CPcães), Com-
panhia de Policiamento de 
Choque (CPchoque),  do 
Grupo de Radiopatrulha 
Aérea (Graer) e do Regi-

mento da Polícia Montada. 
O titular da SSP, Rodney 

Miranda, que acompanhou 
Caiado na visita à sede do 
CME, ratificou a orientação 
do governador. O auxiliar 
de primeiro escalão citou 
a recente visita do ministro 
da Justiça e da Segurança 
Pública, André Mendonça, 
a Goiânia. “Na oportunida-
de, eu destaquei a especia-
lização como um dos veto-
res principais do governo 
Ronaldo Caiado. Nosso pro-

jeto é expandir esse projeto 
de excelência cada vez mais 
para todos os cantos do Es-
tado”, completou.

 
Balanço
Responsável por apre-

sentar cada uma das oito 
unidades que integram o 
CME, o coronel Henrikson 
de Souza Lima apresentou 
um balanço dos resultados 
obtidos pelo Comando de 
Missões Especiais, do qual 
é chefe, durante a gestão 

Caiado. Foram apreendidos 
218 veículos, 309 armas, 
2.200 munições, 106 explosi-
vos, 5.768 quilos de maconha, 
1.339 quilos de cocaína e re-
capturados 849 foragidos. 

O comandante ainda elo-
giou a coragem do governa-
dor em estruturar o Bata-
lhão Rural e disse que essa 
atitude também mudou as 
estatísticas dos crimes pra-
ticados no campo, principal-
mente nas propriedades e 
estradas vicinais.  “Só esta 

noite, foram apreendidas 
três armas de fogo e mais de 
três quilos de entorpecen-
tes, isso passava por nossa 
zona rural”, exemplificou.

O número de fazendas ca-
dastradas por meio do geor-
referenciamento, continuou 
Lima, aumentou de 4 mil 
para mais de 25 mil. “Esta é 
a primeira vez que um gover-
nador reserva agenda para 
visitar todas as unidades do 
CME. É, para nós, um grande 
reconhecimento”, disse.

Hegon Corrêa

Governo Federal muda tática para vender Eletrobras
Em nova tentativa de agi-

lizar a privatização da Eletro-
brás (estatal com foco em 
geração e transmissão de 
energia), o governo quer que 
um senador apresente um 
“projeto clone” da proposta 
enviada pelo Executivo ao 
Congresso no ano passado. 
A estratégia visa a inverter a 
ordem de tramitação do tex-
to, começando pelo Senado 
para depois seguir para a Câ-
mara, porque o presidente 
da Casa, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), já deixou claro que pre-
fere deixar as discussões so-
bre o tema para 2021. 

Técnicos, no entanto, ar-
gumentam que um senador 
apresentar o PL enviado 
pelo Executivo é inconsti-
tucional, algo que pode até 
mesmo parar na Justiça, 
atrasando ainda mais o cro-
nograma. A apresentação 
do “projeto clone” caberia a 

um senador que ainda seria 
escolhido, mas a relatoria 
seria do senador Eduardo 
Braga (MDB-AM), que par-
ticipou de reuniões com o 
Ministério da Economia e 
de Minas e Energia. 

Para ele, antes de qual-
quer coisa, é preciso que a 
equipe econômica chegue 
a um acordo com a Câmara 
em relação à privatização 
da Eletrobrás, maior elétri-
ca da América Latina. “Se o 
governo quiser avançar, tem 
de ser para ontem. Mas não 
dá para avançar de manei-
ra atabalhoada”, afirmou. 
“Não sou contra privatizar, 
sou contra dar barato e jogar 
fora a estratégia que isso re-
presenta para o País.” 

Pela Constituição, um 
projeto de lei de autoria do 
Executivo precisa, necessa-
riamente, iniciar sua trami-
tação pela Câmara dos De-

putados. Como o PL enviado 
pelo Executivo está parado 
na Câmara, surgiu a ideia de 
clonar o projeto para que um 
senador o apresente. Contu-
do, essa estratégia pode en-
frentar polêmicas jurídicas. 

A Constituição reserva 
ao Executivo a iniciativa de 
propor projetos de lei de al-
gumas matérias. Por isso, a 
rigor, elas não poderiam ser 
objeto de um projeto de lei 
de iniciativa de um senador, 
pois daria origem ao chama-
do vício de iniciativa. Para 
fugir desse problema, uma 
saída, que já foi usada em ou-
tras oportunidades, é a apre-
sentação de um projeto de lei 
autorizativo, em que o Poder 
Legislativo autorizaria o Po-
der Executivo a privatizar a 
Eletrobrás. Inconstitucional. 

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), no entanto, já 
se manifestou pela inconsti-

tucionalidade das chamadas 
“leis autorizativas” por diver-
sas vezes. A Corte entende 
que essas propostas violam 
o princípio de independên-
cia e harmonia entre os Po-
deres. Estudo da Consultoria 
Legislativa no Senado segue 
o mesmo entendimento. 
Além disso, o plenário do 
Senado vedou, em 2015, a 
apresentação de projetos de 
lei de iniciativa parlamentar 
que autorizem o Executivo 
ou o Judiciário a adotar ato 
em matéria que seja de com-
petência reservada do pró-
prio Poder em questão. 

Ainda que essa regra seja 
ignorada em alguns momen-
tos pelo Congresso, sempre 
é lembrada na tramitação de 
projetos polêmicos. Insistir 
nessa estratégia pode gerar 
uma fragilidade jurídica e ser 
explorada por partidos de 
oposição e sindicatos de tra-

balhadores. Se Braga aceitar 
relatar um projeto de lei des-
sa natureza, para fugir das 
fragilidades jurídicas da clo-
nagem, o texto não poderia 
conter todos os itens da pro-
posta enviada pelo governo. 

Por exemplo, o projeto 
não poderia tratar da cria-
ção de uma nova estatal 
para abrigar Itaipu e Ele-
tronuclear, que não podem 
ser privatizadas - a primeira 
devido ao tratado da usina 
binacional, a outra em ra-
zão do monopólio da União 
na exploração de atividades 
nucleares. Essa parte, neces-
sariamente, teria de constar 
de uma proposta legislativa 
apresentada pelo Executivo. 
O governo pretender criar 
uma nova estatal como par-
te de seus planos para priva-
tizar a Eletrobrás. 

O Ministério de Minas e 
Energia solicitou a inclusão 

de R$ 4 bilhões no Orçamen-
to de 2021 para prever re-
cursos “caso se faça necessá-
ria” a nova empresa pública, 
que ficará com ativos como a 
usina de Itaipu e o complexo 
nuclear de Angra dos Reis, 
além de programas de go-
verno no setor elétrico. 

Tentativas 
 Polêmica, a privatização 

da Eletrobrás é um desejo do 
governo federal desde 2016. 
A proposta foi enviada pelo 
governo Temer em 2018 para 
Câmara, mas não avançou. No 
ano passado, o governo Bol-
sonaro encaminhou uma pro-
posta muito semelhante ao 
Congresso. Maia, no entanto, 
disse que só criaria a comissão 
especial para análise do proje-
to após governo aparar ares-
tas com o Senado - já que as 
bancadas do Norte e Nordes-
te eram contra a privatização.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 28 de Agosto de 2020mundo

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

EUA têm aumento no número de 
contaminações pelo 3º dia seguido
O número de novas in-

fecções por corona-
vírus aumentou pelo 

terceiro dia consecutivo nos 
Estados Unidos, com 46.393 
novos contaminações, de 
acordo dados do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em 
inglês). No período, foram 
registradas 1.239 mortes.

O país já contabiliza 
5.799.046 milhões de casos 
de covid-19 e 178.998 óbitos. 
De acordo com a Dow Jones 
Newswires, no Estado da Lou-
isiana, um dos locais atingidos 
pelo furacão Laura, o governo 
planeja permanecer na Fase 
2 de seu plano de reabertura 
por mais duas semanas, de-
vido à interrupção de testes 
para lidar com o impacto da 
tempestade. “Basicamente, fi-
caremos às cegas esta semana 
porque teremos de interrom-
per muitos de nossos testes”, 
afirmou o governador do Es-
tado da Louisiana, o democra-
ta John Bel Edward.

“O mais prudente é conti-

nuar neste estágio por mais 
duas semanas e avaliar de-
pois o nível que estivermos”. 
Europa O Reino Unido regis-

trou nesta quinta-feira, 27, o 
maior número de novos ca-
sos diários de covid-19 des-
de 12 de junho, com 1.522 

novas infecções e 12 mortes, 
de acordo com dados do 
Serviço Nacional de Saúde 
(NHS, na sigla em inglês). O 

total acumulado de casos 
do novo coronavírus no país 
aumentou para 330.368 con-
taminações e 41.477 óbitos.

Foram removidos da lista 
de “corredores de viagens” - 
países dos quais viajantes são 
obrigados a ficar de quarente-
na durante 14 dias - República 
Tcheca, Jamaica, Suíça e Cuba. 
Atualizações das restrições de 
viagem no Reino Unido en-
tram em vigor no sábado, 29. 
Na Itália, foram registrados 
1.411 novos casos confirma-
dos de covid-19 e 5 mortes 
nas últimas 24 horas, de acor-
do com as autoridades de saú-
de. Esta é a maior contagem 
diária desde 6 de maio.

O número total de casos re-
gistrados no país é de 263.949 
e 35.463 mortes pela doença. 
Na Alemanha, de acordo com 
a Reuters, as autoridades fe-
derais e estaduais estudam 
estender até 31 de dezembro 
a proibição de grandes even-
tos. Atualmente, o embargo 
está previsto para até 31 de 
outubro. A medida inter-
rompe grandes festividades, 
como a Oktoberfest, que che-
ga a levar US$ 1 bilhão para a 
cidade de Munique por ano.

Reprodução



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
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
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
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
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
-------------------------------
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 
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
-------------------------------
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Caserviços 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 
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

-------------------------------
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 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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

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 
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 
Caserviços 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 
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

-------------------------------
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 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

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

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 
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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Reprodução

Morre aos 71 anos 
o produtor musical 
Arnaldo Saccomani

Morreu na madrugada 
desta quinta-feira (27/8) 
o produtor musical Ar-
naldo Saccomani. Com 
71 anos completados na 
segunda-feira, o produtor 
e músico não teve causa 
da morte divulgada. Sac-
comani tinha diabetes se-
vera e insuficiência renal 
e estava com as filhas no 
interior de São Paulo.

Em post nas redes 
sociais, sua filha Thais 
Saccomani publicou uma 
imagem com o pai e es-
creveu: “sempre estare-
mos juntos”, e ainda com-
partilhou homenagens de 
amigos e colegas, como 
Rick Bonadio e J.C., do 
grupo Sampa Crew.

Rick Bonadio disse: 
“é com uma profunda 
tristeza que dedico esse 
espaço ao grande amigo, 
mestre e pessoa que me 
deu as primeiras oportu-
nidades e incentivos na 
minha carreira na músi-
ca. @arnaldosaccomani-
tv partiu agora à pouco. 
Sua querida filha Thais 
me avisou pois sabia da 
nossa relação de amiza-
de e vida. O Arnaldo é 
um dos maiores produ-
tores musicais desse país 

senão o maior. Talentoso, 
carismático e o rei dos co-
mentários inesperados mas 
profundamente pertinentes. 
Obrigado por todos os ensi-
namentos mestre Lindaço, 
te conheci por um equívoco 
do destino e graças a você 
pude fazer o que mais amo 
na vida”. Descanse em paz”.

J.C., do grupo Sampa 
Crew, também sem manifes-
tou. “É com uma imensa tris-
teza que até me enfraquece, 
que lamento a partida desse 
plano, daquele que sempre 
será, pela enorme admira-
ção que sempre o tivemos, 
considerando o quinto in-
tegrante do Sampa Crew. 
Meu maior parceiro musical 
em composições de suces-
sos fundamentais do Sampa 
Crew que deram início a uma 
jornada de êxitos inesquecí-
veis de nossa carreira”.

Saccomani era também 
compositor e instrumentista e 
ficou mais conhecido ao parti-
cipar como jurado de progra-
mas como Ídolos, do SBT, ao 
lado de Carlos Eduardo Mi-
randa, Cynthia “Cyz” Zamo-
rano e Thomas Roth. Ele par-
ticipou, ainda, da produção 
de discos de nomes como 
Rita Lee, Tim Maia, Ronnie 
Von e Larissa Manoela.

Alice Braga abre nova era 
de latino-americanos como 
super-heróis em Hollywood
Atriz brasileira mais 

bem-sucedida em 
Hollywood, Alice Bra-

ga lidera a primeira grande 
safra de super-heróis latino-
-americanos no cinema ao 
interpretar a médica Cecília 
Reyes em Os Novos Mutan-
tes, um mix da fantasia das 
histórias em quadrinhos com 
toques de terror.

“Foi uma linda experiên-
cia. Estou cheia de projetos 
maravilhosos de super-he-
róis. Também fiz a persona-
gem de Sol Soria no segundo 
filme de Esquadrão Suicida. 
Foi bem legal e me diverti 
muito”, disse a artista em 
entrevista à Agência EFE.

O sorriso brilhante em 
seu rosto mostra como ela 
está feliz por esse projeto, 
que foi filmado em 2017. 
“Foi muito bom fazer esse 
filme. Adorei a experiência 
porque Cecília Reyes é uma 
personagem que pertencia a 
outro quadrinho e que o di-
retor Josh Boone trouxe para 
Os Novos Mutantes.”

“Ela é uma mulher do 
Bronx, mas de origem porto-
-riquenha. E me parece mui-
to especial que Josh tenha 
incorporado outro persona-
gem latino ao projeto. Bem, 
Mancha Solar já estava lá, o 
super-herói feito por Henry 
Zaga”, disse a atriz.

Este filme está inserido no 
universo dos X-Men, A Dra. 
Cecília Reyes é uma mutan-
te especializada em cirurgia 
de trauma. Seu superpoder 
é criar um campo de força 
através de seu corpo. Ao con-
trário de outros personagens 
de quadrinhos e filmes, ela se 
junta à equipe por necessida-
de, embora o que mais gosta-

ria é de ter uma vida normal.
Alice fala de Reyes da mes-

ma forma quando trata de 
sua Teresa Mendoza - brasi-
leira é a série protagonista da 
série A Rainha do Sul (Queen 
of the South) e garante que 
a Dra. Reyes é um desses 
personagens que podem ser 
descritos como “vilões, mas 
também suas ações podem 
ser compreendidas”.

“Para mim, foi um desafio 
porque nunca tinha parti-
cipado de um filme assim e 
eu me diverti muito. Estou 
muito feliz por finalmente o 
filme estar chegando ao ci-
nema, mesmo neste contex-
to de pandemia”, disse.

O fim de uma 
maldição?
O “finalmente” de Alice 

Braga se refere aos quase três 
anos que demorou para o fil-
me chegar até o público. O 
primeiro trailer foi lançado em 
outubro de 2017 e uma es-

treia era esperada para 2018.
Crises corporativas, 

como a venda da Fox para a 
Disney, a decisão de lançar 
primeiro X-Men: Fênix Ne-
gra (2019) mais o coronaví-
rus causaram uma série de 
atrasos que quase ameaça-
ram o futuro do filme, que 
chega agora aos cinemas 
dos Estados Unidos. Além 
de Alice Braga, o elenco 
conta com Maisie Williams 
(Game of Thrones) e Charlie 
Heaton (Coisas Estranhas).

A trama de Os Novos 
Mutantes ocorre em um 
hospital, onde cinco adoles-
centes estão detidos contra 
sua vontade por causa de 
seus superpoderes.

Mais super-heróis
Além dos personagens de 

Braga e Zaga, Hollywood já 
anunciou vários filmes e sé-
ries com super-heróis estre-
lados por atores latinos. Es-
quadrão Suicida conta com 

o mexicano Joaquín Cosío, 
como o general Mateo Suá-
rez, e o argentino Juan Diego 
Botto no papel de Luna.

A dominicana Zoe Sal-
dana retorna ao seu perso-
nagem como Gamora em 
Gurdiões da Galáxia Vol. 3, 
enquanto Mulher Maravi-
lha 1984 tem o chileno Pe-
dro Pascal como principal 
vilão. Por sua vez, Salma 
Hayek faz parte do filme 
The Eternals, da Marvel, em 
que interpreta Ajak, o líder 
de um grupo de super-heróis 
que inclui Angelina Jolie.

Além disso, The Flash tem 
direção do argentino Andy 
Muschietti, com sua irmã 
Bárbara sendo a produtora. 
Para Alice Braga, tudo isto 
representa “que a abertura 
do cinema americanos para 
atores de outros países é 
verdade”. Para Alice, isso é 
algo muito importante, pois 
as pessoas gostam de estar 
representadas na tela.

Reprodução


