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Goiás deve colher 240,5 mil
sacas de café na safra 2020
Goiás deve colher 240,5 mil sacas beneficiadas de café arábica na safra 2020. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no 3º Levantamento da Safra 2020 de café. O Estado conta com uma área plantada de 6.152 hectares. p2
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Iris destaca superávit de R$ 250 milhões
em prestação de contas na Câmara
O prefeito de Goiânia realizou nesta terça-feira a prestação de contas
da prefeitura da capital relativa ao 2º quadrimestre de 2020. p3
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Goiás deve colher 240,5 mil
sacas de café na safra 2020
G

Wenderson Araújo

oiás deve colher
240,5 mil sacas beneficiadas de café
arábica na safra 2020. Os
dados são da Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab), no 3º Levantamento da Safra 2020 de café. O
Estado conta com uma área
plantada de 6.152 hectares
e uma produtividade média
de 39,1 sacas por hectare, a
maior produtividade entre
os estados brasileiros. No
total, o Brasil deve colher
61,6 milhões de sacas de
café beneficiadas, considerando-se os tipos arábica e
conilon. Os números consolidam esta como a segunda
maior safra brasileira de todos os tempos, atrás apenas
da colheita de 2018.
Segundo o secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Carlos de Souza Lima
Neto, a produção no Estado
sofreu redução de 3,5% em
relação à safra 2019, em virtude da diminuição da área
plantada (11,3% a menos).
“Esses dados mostram para
nós o potencial da cultura
do café arábica em Goiás.
Só tivemos queda na produção, como aponta a Conab,
porque tivemos redução na
área plantada. Em contraponto, nossa produtividade
cresceu significativamente e
é a maior do País, ou seja,
há oportunidade para crescermos”, afirmou.
Ainda de acordo com
Antônio Carlos, o gover-

no de Goiás tem buscado
incentivar a diversificação
da produção no Estado.
“Estamos buscando diversificar a pauta de produção
no Estado e o café tem um
potencial que pode ser melhor trabalhado. Uma das
vertentes é o incentivo à
exportação, alinhado ao
Programa Nacional da Cultura Exportadora, que pode
ser uma boa opção para incentivar o setor”, disse.
Segundo a Conab, o parque cafeeiro goiano, que
produz apenas o café arábica, é formado por 28,3
milhões de covas, sendo
24,1 milhões em produção
e 4,2 milhões de covas em

Chuvas ácidas podem cair em
Aparecida nos próximos dias
A Defesa Civil de Aparecida de
Goiânia emitiu alerta nesta terça-feira (22/9) sobre a possibilidade
de chuvas ácidas nos próximos
dias. “São chuvas diferentes, com
formações abruptas, ventos fortes, iguais a pequenos tornados
e possíveis descargas elétricas
que trazem riscos à população e
podem causar prejuízos econômicos”, diz o comunicado.
Segundo a Defesa Civil, essas
chuvas são consideradas ácidas
porque possuem grande quantidade de resultante de dióxido

de carbono (CO2) atmosférico
dissolvido na água precipitada.
Os principais responsáveis pela
acidez são gases e partículas ricas em enxofre e azoto presentes na atmosfera terrestre.
A Defesa Civil recomenda,
por meio do documento, recomenda que a população evite
tomar banho de chuva. “O contato com a chamada chuva ácida pode ocasionar irritação na
pele, principalmente em crianças, que possuem uma sensibilidade maior”, explica.
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formação. A produção no
Estado, já finalizada, ocorreu entre os meses de maio
e setembro, com o pico do
beneficiamento em julho,
quando foram beneficiadas
88,77 mil sacas.
De acordo com a Conab,
Minas Gerais é o maior
produtor do País e deve
colher 33,5 milhões de sacas (99,1% de arábica), seguido pelo Espírito Santo
com produção de 13,6 milhões de sacas (sendo 9,1
milhões de sacas do café
conilon, a maior produção
nacional). São Paulo aparece na terceira posição com
produção estimada de 6,2
milhões de sacas de arábi-

ca, seguido da Bahia (4,1
milhões de sacas), Rondônia (2,4 milhões de sacas de
conilon), Paraná (937,6 mil
sacas de arábica), Rio de Janeiro (346 mil sacas de arábica), Goiás (240,5 mil sacas
de arábica) e Mato Grosso
(158,4 mil sacas de conilon).
O levantamento da Conab também trouxe o mapeamento de café de Goiás
da safra 2019, realizado por
meio de imagens de satélite,
com o objetivo de contribuir
com a estimativa de área
e produtividade do café. O
mapeamento indicou 18
municípios produtores, dos
quais 8 municípios ocorrem
em torno de 92% da área

de café: Cristalina, Campo
Alegre de Goiás, Cabeceiras,
Paraúna, Sítio D’Abadia, Ipameri, Catalão e Rio Verde.
O mapeamento mostrou,
ainda, que, em Goiás, toda a
área é irrigada, sendo o pivô
central o principal método
de irrigação, seguido da irrigação por gotejamento e
aspersão, que completam
o sistema irrigado de café
no Estado. O estudo mostra
também que as áreas de café
apresentam elevado nível
tecnológico, no geral, com
ocorrência de colheita mecanizada, e propriedades de
diferentes tamanhos, desde
pequenas (até 15 hectares) a
grandes (1.200 hectares).

Goiânia: trecho da Marginal Botafogo
será interditado até dia 26 de setembro
A Marginal Botafogo
será interditada a partir
desta terça-feira (22/9) no
trecho entre a Avenida Independência e a Avenida
Goiás Norte, sentido Sul/
Norte. A interdição será
feita para a finalização das
obras da Avenida Leste/
Oeste. O trânsito no local
deve seguir paralisado, todos os dias, das 9h às 17h,

até o dia 26 de setembro.
Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT),
o motorista que segue no
sentido Sul/Norte, na Marginal Botafogo, com o objetivo
de acessar a Av. Engenheiro
Fuad Rassi, entrará na alça
de acesso à Av. Independência, seguirá pela 6ª Avenida,
para a rua 227 e cruzará a Av.

Independência para acessar a Av Engenheiro Fuad
Rassi
A SMT informou que
a sinalização está devidamente implantada na
região e lembra que é
preciso que motoristas,
motociclistas e pedestres
estejam atentos aos desvios e ao limite de altura
para a circulação no local.
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Estudo
comprova
segurança
de ibuprofeno
em pacientes
com covid-19
Um estudo clínico realizado por pesquisadores
israelenses comparou a
reação de pacientes com
covid-19 que utilizavam
ibuprofeno e paracetamol
para tratar os sintomas da
infecção, principalmente a
febre. Segundos os pesquisadores, o estudo revelou
que na comparação com
usuários exclusivos de paracetamol, não foram observadas diferenças nas taxas
de mortalidade ou na necessidade de suporte respiratório entre os pacientes
em uso de ibuprofeno.
Durante os testes, nove
(10,3%) pacientes que
utilizaram ibuprofeno necessitaram de suporte respiratório e três (3,4%) faleceram. Em comparação,
o grupo não ibuprofeno
contabilizou 35 (11%) pacientes com necessidade
de suporte respiratório e
nove (2,8%) óbitos.
“A chegada de um vírus
desconhecido gera incerteza também na comunidade
médica, que tenta o mais
rápido possível mapear a
doença e suas complicações
no corpo humano. Uma vez
questionada a relação do
ibuprofeno, diversas entidades científicas foram em
busca de explicações, e até
o momento os estudos publicados nos dão suficiente
segurança quanto ao uso
do ibuprofeno para o controle dos sintomas da Covid-19”, disse a Dra. Denise
Katz, gerente médica da
Mantecorp Farmasa.
O American Therapeutics Journal publicou um
artigo informando que não
existem evidências suficientes para colocar em dúvida a utilização de ibuprofeno durante a pandemia
de covid-19. Já um artigo
publicado no The Journal
of Headache and Pain explica que as especulações
iniciais foram feitas sem o
fornecimento das evidências, com uma “base excepcionalmente fraca para tirar
uma conclusão abrangente
sobre o uso de ibuprofeno
em pacientes com dor de
cabeça durante a pandemia de covid-19”.
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Projeto de Lei quer incluir tratamento
de autismo na cobertura do SUS
O

Reprodução

e benefícios sociais, o deputado federal ainda considera insatisfatório.
“O Estado deve ampliar
a política de proteção para
pessoas que possuem o
Transtorno do Espectro
Autista, a fim de assegurar
o acesso às ações e serviços capazes de diagnosticar precocemente o Transtorno do Espectro Autista”,
disse José Nelto.
“Além disso, devem ser
englobados também o atendimento multiprofissional e
os medicamentos necessários ao tratamento. Quero
que seja garantido integral
atendimento ao portador
do TEA, por prazo indeterminado, não podendo sofrer suspensões ou interrupções, sob pena de involução
prognóstica e até mesmo
regressão no tratamento”,
explica o parlamentar.

deputado
federal
José Nelto (Podemos-GO) apresentou um projeto de lei para
englobar o Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA)
na lista de tratamentos gratuitos previstos no Sistema
Único de Saúde (SUS). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca
de 70 milhões de pessoas
possuem o transtorno, ou
seja, por volta de 1% da população mundial.
Apesar de ter havido
avanços no campo dos direitos das pessoas com
TEA, como a criação da Lei
n. 12.764 em 2012, que
passou a considerar a pessoa com transtorno do espectro do autismo como
pessoa com deficiência,
para todos os fins legais,
conferindo a elas o direito
ao acesso a várias políticas

Iris destaca superávit de R$ 250 milhões em prestação de contas na Câmara
O prefeito de Goiânia,
Iris Rezende (MDB), realizou
nesta terça-feira (22/9) a
prestação de contas da prefeitura da capital relativa ao
2º quadrimestre de 2020. A
prestação foi feita em sessão
da Comissão Mista da Câmara de Vereadores. Durante a
apresentação dos números,
o chefe do executivo municipal destacou o trabalho de
responsabilidade fiscal e saneamento das contas públicas realizado na atual gestão,
que finalizou o quadrimestre

com superávit primário de
R$ 250 milhões. Emocionado, o prefeito agradeceu
a colaboração e a parceria
dos vereadores e o esforço
do secretariado ao longo da
gestão, e foi aplaudido de pé
ao final do discurso na Casa.
“Construímos uma gestão
pública totalmente saneada,
sem dívidas e apta a realizar
investimentos no pós pandemia. É um cenário muito
diferente do que recebi, com
R$ 1 bilhão em restos a pagar,
um déficit mensal de R$ 31

milhões e quase 200 obras paradas”, afirmou Iris Rezende.
“Restauramos o orgulho e a
dignidade da nossa capital e
deixamos um superávit de R$
250 milhões, muito acima da
meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias”, disse o prefeito.
Iris Rezende também destacou as obras e intervenções
da prefeitura de Goiânia ao
longo do mandato. “Temos
um conjunto de obras que
mudam a paisagem de Goiânia, com 19 grandes obras
de infraestrutura, mais de 1.2

mil reformas e ampliações,
198 mil metros de pavimentação asfáltica e 630
quilômetros de rodovias recapeadas”, ressaltou.
De janeiro a agosto deste
ano, as receitas da prefeitura de Goiânia somaram R$
3,89 bilhões. Em relação ao
mesmo período de 2019,
o montante apresentou
um aumento de 16,40%,
sem considerar a inflação,
e um crescimento real de
13,63%. Já as despesas totalizaram R$ 3,51 bilhões

nos dois primeiros quadrimestres do ano, com uma
evolução real de 9,06% em
comparação com 2019.
O município superou os limites mínimos exigidos pela
Constituição Federal para
aplicação em saúde e educação, que são de 15% e 25%
da receita, respectivamente.
Em ações e serviços públicos
de saúde, a prefeitura investiu 19,60% dos recursos e
em iniciativas para a manutenção e o desenvolvimento
do ensino foram aplicados

25,67% das receitas.
O total de despesas com
pessoal foi de R$ 2,21 bilhões, o que representa
42,75% da receita corrente
líquida, que é o montante arrecadado pela Prefeitura de
Goiânia nos últimos 12 meses. O percentual está abaixo dos limites estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) para o comprometimento das receitas com
gastos de pessoal, que são
de 51,3% (limite prudencial)
e 54% (limite máximo).
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Na ONU, Trump reitera críticas à China
sobre pandemia e política ambiental
E
Reprodução

m seu discurso na 75ª
Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas, o presidente
americano, Donald Trump,
reiterou nesta quarta-feira
(22/9) críticas à China e voltou a responsabilizar o país
asiático pela pandemia do
novo coronavírus, chamando-o de “vírus chinês”. A fala
do republicano aconteceu
logo após a do presidente Jair
Bolsonaro - mas, ao contrário do mandatário brasileiro,
que enalteceu a parceria com
Washington, Trump não fez
qualquer menção ao País.
“Nós travamos uma batalha feroz contra um inimigo
invisível, o vírus da China, que
ceifou inúmeras vidas. Nos
EUA, lançamos a mobilização
mais agressiva desde a Segunda Guerra Mundial e produzimos, rapidamente, um
suprimento recorde de respiradores”, disse Donald Trump.
“Nós vamos distribuir vacinas
contra a covid-19 e vencer a
pandemia”, completou.
Ainda sobre a pandemia, o

líder da Casa Branca acusou a
Organização Mundial da Saúde (OMS) de ser “virtualmente controlada” pelo Partido
Comunista chinês e de ter
“declarado falsamente” que

doentes assintomáticos não
transmitem a covid-19. A atuação de Pequim na área ambiental também foi alvo de
críticas pelo republicano, que
tem elevado o tom contra a

China às vésperas da eleição
presidencial em seu país.
Ele é candidato à reeleição
e tem aparecido atrás de Joe
Biden, adversário democrata,
nas pesquisas de intenção de

voto. “A emissão de carbono
chinesa é quase o dobro da
americana e cresce rapidamente. A China não está interessada no meio ambiente,
só quer punir os EUA. Se a

ONU quiser ser uma organização eficaz, deve focar no
real problema do mundo”.
Em seguida, Trump ressaltou o que considera conquistas de seu mandato, como o
combate ao Estado Islâmico e
as mudanças na estrutura da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), com
aumento da contribuição
financeira de outros países-membros. “Estamos mais
fortes do que nunca, nossas
armas estão em níveis avançados”, acrescentou.
O presidente americano
também falou em avanços
na área de direitos humanos,
reforçou apoio às populações
de Cuba, Venezuela e Nicarágua, consideradas ditaduras
pela Casa Branca, e disse estar
muito confiante de que 2021
será um dos melhores anos da
história dos EUA, como vem
dizendo há um tempo. “Como
presidente, rejeitei as abordagens fracassadas do passado
e estou orgulhosamente colocando a América em primeiro
lugar”, completou.
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Veículos
S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898

ANO 12, Nº 2561
COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848

GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan 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 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo 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
whatsapp: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$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
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

GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 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 134848 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo 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
whatsapp: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$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
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
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-------------------------------

MASSAGEM

PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

------------------------------GALPÃO 464 m² c/ mezanino Lote 1000 metros,
perto da BASEC.
-------------------------------

VENDA
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador
Canedo perto do ban3/4
- 1 sui8130-42 40/94
90-2310 Whatsapp 84873063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
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
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura 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 proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada 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 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249

------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
------------------------------CARTA
de
Crédito
31.302, 00 entrada 10 mil
e + 35 x 832,00 Bradesco
fone: (62) 9676-7030 –
(64) 9609-7044
-------------------------------

ACOMPANHANTE

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Série derivada de
Rogue One terá diretor
premiado de Black Mirror

Reprodução

Reprodução

Musical de David Byrne
dirigido por Spike Lee ganha
trailer repleto de elogios
A HBO Max divulgou
o pôster e o primeiro
trailer da versão filmada do aclamado musical da Broadway “David
Byrne’s American Utopia”, que o cineasta Spike
Lee (“Infiltrado na Klan”)
registrou durante exibição no Hudson Theatre.
O espetáculo apresenta
o ex-líder dos Talking Heads,
David Byrne, interpretando
músicas do álbum de 2018
de mesmo título, além de
clássicos do Talking Heads e
de seu catálogo solo.
O show foi apresentado
na Broadway de outubro de
2019 a fevereiro de 2020,
recebendo ótimas críticas,
e a versão filmada segue a
mesma toada, com aclamação generalizada. Exibida no
Festival de Toronto, a produção atingiu 97% de aprovação no Rotten Tomatoes.
Alguns dos elogios aca-
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diretor britânico Toby
Haynes, que assinou
o episódio de “Black
Mirror” vencedor do Emmy,
“USS Callister”, foi contratado
para comandar a nova série do
universo “Star Wars” derivada
do filme “Rogue One” (2016).
Haynes também foi premiado por dirigir episódios de
“Sherlock” e “Doctor Who”, e
ainda está à frente da vindoura série da Amazon “Utopia”.

Ainda sem título oficial, a
série será centrada no personagem Cassian Andor, vivido
por Diego Luna, e seu elenco
inclui Adria Arjona (“Esquadrão 6”), Stellan Skarsgard
(vencedor do Globo de Ouro
por “Chernobyl”), Kyle Soller
(da série “Poldark”), Denise
Gough (“Colette”) e mais dois
integrantes de “Rogue One”,
Genevive O’Reilly como Mon
Mothma e Alan Tudyk como a

voz do robô K-2SO.
Em desenvolvimento desde 2018, a série é escrita e
produzida por Tony Gilroy,
um dos roteiristas de “Rogue
One”, e será a segunda atração do universo “Star Wars”
na plataforma de streaming
Disney+, que já conta com
“The Mandalorian”.
A série mostrará a formação da Aliança Rebelde antes
dos eventos apresentados em

“Rogue One”, localizando sua
trama depois de “Star Wars: A
Vingança dos Sith” (2005).
A previsão original da Disney era para uma estreia em
2021, mas não há confirmação
sobre a manutenção deste cronograma diante da paralisação
do setor audiovisual pela pandemia do novo coronavírus.
As gravações devem começar nas próximas semanas no Reino Unido.
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baram entrando no trailer
e no pôster – coisas como
“obra-prima” (Rolling Stone)
e “simplesmente espetacular”
(The Hollywood Reporter).
É a primeira vez que Spike
Lee e David Byrne, dois gigantes da cultura pop nova-iorquina, colaboram num
mesmo projeto. Mas vale
lembrar que Byrne já realizou na juventude, junto dos
Talking Heads, um dos documentários musicais mais famosos de todos os tempos,
“Stop Making Sense” (1984),
dirigido por outro cineasta importante, o já falecido
Jonathan Demme (1944–
2017), vencedor do Oscar de
Melhor Direção por “O Silêncio dos Inocentes” (1991).
“David Byrne’s American
Utopia” ainda será exibido
nos festivais de Nova York
e Londres, antes de chegar
à plataforma de streaming
em 17 de outubro.

