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Saúde deve ser a principal prioridade do governo para 28% das pessoas entrevistadas na nova edição da pesquisa Perspectivas 2020: Expec-
tativa dos Brasileiros com o Cenário Político & Social, realizada em parceria entre a Associação Nacional das Instituições de Crédito, Finan-
ciamento e Investimento (Acrefi) e a Kantar. Em seguida aparece emprego, apontado como prioridade por 16% dos entrevistados. p4

p8

DIÁRIO DO ESTADO

DISNEY+
VAI PRODUZIR 
CONTEÚDO 
BRASILEIRO

Saúde e emprego são apontados 
como prioridades dos brasileiros

Banco Central 
deve liberar 
pagamentos 
via WhatsApp  p2

Campanha de 
vacinação contra 
vai até o dia 27, 
em Goiás  p2 p2

Prefeitura de Goiânia vai negociar 
débitos com contribuintes devedores
A Prefeitura de Goiânia começou, nesta segunda-feira (16), a agendar 
atendimentos para os contribuintes que estão em débito com o município e 
querem participar das negociações da Semana Nacional de Conciliação.

Governo 
destina R$136 
milhões para 
programas de 
alimentação 
durante 
pandemia  p3
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A Campanha de Vacina-
ção contra a Poliomielite e a 
Multivacinação foram pror-
rogadas até o próximo dia 27 
de novembro, em Goiás. Pror-
rogação ocorreu por conta do 
baixo índice de vacinação nos 
municípios goianos.

Cerca de 200 mil crian-
ças com faixa etária entre 
12 meses e 5 anos já rece-
beram a vacina contra a Po-
liomielite, o que equivale a 
54,60% desse público. 

Além da vacina contra a 
Paralisia Infantil, é possível va-
cinar crianças e adolescentes 
de até 14 anos contra saram-
po, coqueluche, meningite, 
hepatite, entre outras. 

Por conta da pandemia, 
as medidas de segurança de-
vem ser tomadas nos postos 
de saúde durante a vacinação. 
O distanciamento mínimo de 
1,5 metro é obrigatório, assim 
como o uso de máscaras e a hi-
gienização constante das mãos.

Banco Cen-
tral deve li-
berar paga-
mentos via 
WhatsApp

Campanha de vacinação 
contra vai até o dia 27, em Goiás

PRF apreende ônibus transportando trabalhadores na BR-060
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A Prefeitura de Goiâ-
nia começou, nesta 
segunda-feira (16), a 

agendar atendimentos para 
os contribuintes que estão em 
débito com o município e que-
rem participar das negocia-
ções da Semana Nacional de 
Conciliação, que acontecerá 
entre os dias 30 de novembro 
e 4 de dezembro deste ano.

O prefeito Iris Rezende 
assinou o decreto que define 
condições facilitadas para o 
pagamento de dívidas com 
a cidade. O documento es-
tabelece redução de até 80% 
no valor de juros e multas 
para pagamentos à vista e 

70% de desconto nos casos 
de pagamentos a prazo. De 
acordo com o texto, os débi-
tos ainda poderão ser parce-
lados em até 40 prestações

O prefeito disse que a 
nova oportunidade de re-
gularização fiscal busca au-
xiliar famílias e empresas 
goianienses que tiveram 
sua renda impactada pela 
pandemia de Covid-19.

“Nós passamos por um mo-
mento sem precedentes e eu 
não poderia deixar de me sen-
sibilizar com aqueles que não 
conseguiram arcar com suas 
obrigações tributárias em meio 
à pandemia”, afirmou Iris.

No ano de 2020, com a 
pandemia provocada pelo 
novo coronavírus, o valor 
das dívidas relativas ao não 
pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) aumentou 59% em 
comparação com o ano de 
2019. Os débitos de IPTU e do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), 
que são os principais tributos 
negociados durante a Sema-
na de Conciliação, já somam 
mais de R$ 1,4 bilhão.

Conforme a secretária de 
Finanças do município, Zilma 
Peixoto, o objetivo do agen-
damento é evitar a aglome-
ração de pessoas nos locais 

de atendimento. “A Prefei-
tura de Goiânia vai ofere-
cer aos contribuintes essa 
oportunidade de regularizar 
seus débitos com toda a se-
gurança, seguindo todos os 
protocolos e orientações 
para proteger a saúde dos 
cidadãos que nos procuram 
e dos nossos colaboradores”.

Como agendar
Para realizar o agenda-

mento, o contribuinte pre-
cisa acessar o site da Pre-
feitura de Goiânia, clicar no 
botão “Agendamento Aten-
de Fácil” e escolher a opção 
“Conciliação 2020” ou clicar 

diretamente no banner de 
agendamento para a Sema-
na de Conciliação. Depois, é 
necessário escolher a unida-
de e o tipo de serviço deseja-
do e determinar uma data e 
horário para o atendimento.

Os atendimentos presen-
ciais serão realizados das 8 às 
18 horas, no Hall de Convivên-
cia do Paço Municipal ou nas 
unidades do Atende Fácil da 
Estação Ferroviária, Cidade 
Jardim e Avenida Mangalô.

Para solicitar mais infor-
mações, o contribuinte tam-
bém pode entrar em contato 
pelo telefone (62) 3524-3335, 
e digitar a opção 1.

Reprodução

Roberto Campos Neto, 
presidente do Banco Cen-
tral, afirmou nesta segun-
da-feira, 16, que o What-
sApp em breve entrará 
em pagamentos no Brasil. 
Ele também citou outras 
gigantes da tecnologia que 
podem entrar na conces-
são, como a Google.

“WhatsApp vai entrar. Vai 
começar fazendo P2P (trans-
ferências entre pessoas) em 
breve. Eu tenho conversado 
bastante com o CEO (“pre-
sidente”) do WhatsApp. Ele 
tem me dito que o processo 
no Banco Central foi mais 
rápido do que em outros pa-
íses”, disse Roberto.

O banco já havia sus-
pendido o Facebook Pay, 
anunciado pelo WhatsA-
pp, que permitia transa-
ções através de cartões. 
Isso porque o lançamen-
to antes do começo das 
operações do Pix poderia 
atrapalhar a nova ferra-
menta do Banco Central.

O Pix é um lançamen-
to do BC, liberado nesta 
segunda-feira, para paga-
mento instantâneo, 24h e 
todos os dias do ano, com 
custos mais baixos do que 
as modalidades conheci-
das. O custo das transfe-
rências do Pix é de 1 centa-
vo para cada 10 realizadas.

De pessoa para pessoa, 
as operações do Pix são gra-
tuitas se feitas por meios 
eletrônicos. Os bancos só 
poderão taxar as transa-
ções feitas entre empresas, 
tanto para o pagador quan-
to para o recebedor.

Equipes da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) que atu-
aram na Operação Eleições 
apreenderam um ônibus 
em péssimo estado de con-
servação na tarde deste do-
mingo, 15, na BR-060, em 
Acreúna. No veículo esta-
vam o motorista e três pas-
sageiros que seguiam para 
trabalhar em uma usina de 
álcool na zona rural.

Após ser dada ordem de 
parada por parte de um poli-

cial, o ônibus não parou e foi 
acompanhado pela equipe 
por cerca de um quilômetro. 
Quando a equipe fez a vis-
toria no veículo, constatou 
que não houve desobediên-
cia à ordem emanada, mas 
sim falta de capacidade de 
frear. O ônibus estava com 
75% do sistema de freios 
comprometidos e apenas a 
roda direita freava.

Os policiais detecta-
ram, ainda, que o ôni-

bus não possuía cinto 
de segurança para os 
passageiros e nem para 
o próprio condutor. Além 
disso, os pneus estavam 
em mau estado de con-
servação, com a banda 
de rodagem desgastada, 
e o licenciamento veicu-
lar estava vencido.

O condutor informou 
aos policiais que já havia 
reclamado do defeito nos 
freios com o mecânico da 

empresa, porém o proble-
ma não foi solucionado. 
Disse ainda que transita 
com este veículo defeitu-
oso desde quarta-feira, 
11, e até o último domingo 
havia transportado mais 
de 150 trabalhadores.

O veículo foi apreen-
dido e recolhido ao pátio 
da PRF em Rio Verde, de 
onde será liberado so-
mente após as irregulari-
dades serem sanadas.

Prefeitura de Goiânia vai negociar 
débitos com contribuintes devedores
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Promovida pelo Gover-
no de Goiás, por meio 
da Seduc, a entrega 

dos kits alimentação aos 
pais dos estudantes da rede 
pública, realizada a partir 
de agosto, se tornou mais 
ação fundamental para 
combater a evasão escolar 
dos alunos em tempos de 
aulas não presenciais.

Desde março, quando 
teve início a pandemia da 
Covid-19, professores, direto-
res e a comunidade já haviam 

se unido e criado estratégicas 
para garantir a frequência dos 
alunos e a qualidade do ensi-
no-aprendizagem diante dos 
desafios do novo formato. A 
entrega dos kits alimentação 
intensificou essa aproximação.

Carlos Eduardo Gonçalves 
de Barros, de 14 anos, estu-
dante do 8° ano do Colégio 
Estadual Jurandir Cardoso 
Dias, da região de Crixás, diz 
que o kit alimentação é es-
sencial para o aprendizado 
do aluno, tanto para o de-

senvolvimento quanto para 
o despertar do interesse.

Filho único da família, o 
estudante conta que já o re-
cebeu o benefício por duas ve-
zes e que ajuda na economia da 
casa. “O kit é muitíssimo impor-
tante, pois durante a pandemia 
os produtos ficaram mais ca-
ros. Dá para economizar e não 
passamos aperto”, relata.

As ações de busca ativa 
com a entrega do kit alimen-
tação têm dado resultados po-
sitivos na Regional de Jussara, 

que engloba os municípios de 
Santa Fé, Britânia, Itapirapuã, 
Novo Brasil, Monte Claros, Fa-
zenda Nova e Matrinchã.

Com 20 escolas distribuí-
das na região, a coordenado-
ra Heleniuza Maria de Jesus 
Oliveira conta a frequência 
escolar ganhou o reforço 
com a entrega do kit. A in-
tenção é fazer com que o 
estudante se mantenha mo-
tivado, participe das aulas 
on-line – sem perder o foco 
no aprendizado – e que es-

sas não percam a qualidade.
O resultado tem sido positi-

vo. “Antes, no do início semes-
tre, eram 150 alunos faltosos. 
Agora, temos 30. É um chama-
riz que temos nas mãos”, come-
mora Heleniuza. Porém, para 
receber o kit, a presença em 
aula não é o suficiente, os pais 
devem trazer as atividades es-
colares realizadas pelos filhos.

A iniciativa vem ao encon-
tro do objetivo do Estado de 
manter a maior pontuação, 
4,7, alcançada no Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), no ano de 2019, 
no Ensino Médio. A média 
nacional foi de 4,2 pontos, de 
acordo com o ranking divul-
gado pelo Ministério da Edu-
cação. “As coisas mudaram por 
aqui. É incrível como estamos 
conseguindo fazer a educação 
enxergar o Governo de Goiás 
como uma grande liderança de 
educação”, pontua a titular da 
Seduc, Fátima Gavioli.

Dia D
Walkrya Helena Romano 

Campo Castro, coordenadora 
da Regional de Morrinhos – 
que engloba 26 escolas entre 
os municípios de Caldas Novas, 
Rio Quente, Água Limpa, Mar-
zagão, Pontalina e Edealina – 
recorda que no primeiro final 
de semana de outubro foi reali-
zado um ‘Dia D’ para mobilizar 
todas as unidades escolares.

Cerca de 800 pessoas, 
entre professores, gestores 
e servidores da rede de edu-

cação, agitaram os municípios 
envolvidos. O objetivo era um 
só: convencer os jovens e fa-
miliares que a rotina de estu-
do deve ser mantida com as 
aulas não presenciais.

Segundo a educadora, o 
ano de 2020 é atípico para 
todos, então, dentro da 
adversidade, é preciso se 
adaptar ao novo padrão com-
portamental que é imposto. 
“Não é culpa de ninguém. A 
pandemia nos isolou, mu-
daram-se os hábitos. Mas as 
aulas não podem parar, o en-
sino a distância veio para so-
mar e estamos conseguindo 
segurar os alunos”, reforça.

“A escola está à disposição 
da comunidade escolar”, frisa 
a superintendente de Organi-
zação e Atendimento Educaci-
onal, Patrícia Coutinho. Ela 
esclarece que as 40 regionais 
têm adotado, na rede esta-
dual de Educação de Goiás, 
ações que possibilitem o com-
bate à evasão escolar.

Patrícia explica que as equi-
pes têm conversado com os 
pais ou responsáveis sobre a 
importância da educação na 
vida do jovem, para que o estu-
dante não perca o vínculo com 
escola. “O momento é impor-
tante para se encontrar uma 
solução para o problema de 
baixa frequência, pois caso haja 
desistência, talvez o aluno não 
tenha motivação para retornar 
aos estudos. É fundamental 
manter o vínculo com a escola e 
estar aprendendo”, argumenta.

Eleitores que não pude-
ram votar no primeiro turno 
das eleições municipais neste 
domingo (15) têm até 60 dias 
para justificar a ausência junto 
à Justiça Eleitoral. O procedi-
mento pode ser feito pessoal-
mente ou pela internet.

 Quem preferir fazer pela 
internet, as opções são o Sis-

tema Justifica, com acesso 
via página do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) ou o apli-
cativo e-Título, que pode ser 
baixado gratuitamente para 
as plataformas Android e iOS. 

 Por causa do grande nú-
mero de acessos ontem (15), 
a plataforma apresentou ins-
tabilidades ao longo do dia e 

muitos eleitores não conse-
guiram utilizá-la para enviar 
a justificativa.

 Os eleitores que não qui-
serem usar a internet podem 
preencher o Requerimento 
de Justificativa Eleitoral (pós-
-eleição), disponível no site do 
TSE, e entregar em qualquer 
zona eleitoral ou enviar pelos 

Correios ao juiz da zona eleito-
ral na qual for inscrito.

 
Exterior

Os eleitores que estavam 
no exterior no dia da vota-
ção também podem justifi-
car a ausência pelo e-Título, 
pelo Sistema Justifica ou 
pelo envio de correspondên-

cia ao juiz eleitoral. O prazo 
é de 60 dias. Segundo o TSE, 
a justificativa também pode 
ser apresentada no período 
de 30 dias corridos da data 
de retorno ao Brasil.  Os elei-
tores que estiverem inscritos 
em uma zona eleitoral do 
exterior não precisam justi-
ficar a ausência em pleitos 

municipais. O procedimento 
só deve ser feito em eleições 
presidenciais.  

 Quem estiver em débito 
com a Justiça Eleitoral, entre 
outras sanções, fica impedi-
do de tirar carteira de iden-
tidade, passaporte, de parti-
cipar de concurso público ou 
de assumir cargo público.

Reprodução

Não conseguiu justificar a ausência na votação? Saiba o que fazer

Kit alimentação fortalece 
o combate à evasão escolar
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Saúde deve ser a prin-
cipal prioridade do 
governo para 28% 

das pessoas entrevistadas 
na nova edição da pesquisa 
Perspectivas 2020: Expec-
tativa dos Brasileiros com 
o Cenário Político & Social, 
realizada em parceria entre 
a Associação Nacional das 
Instituições de Crédito, Fi-
nanciamento e Investimento 
(Acrefi) e a Kantar. Em segui-
da aparece emprego, apon-
tado como prioridade por 
16% dos entrevistados.

 A pesquisa também apon-
ta que 56% dos entrevistados 
mostraram algum ponto de 
preocupação com o futuro do 
país. Pelo menos 66% acredi-
tam que o desemprego au-
mentará em 2020, principal-
mente devido à pandemia de 
covid-19, 31% acreditam que 
a situação só vai melhor no se-
gundo semestre de 2021, en-
quanto 28% estimam que se 
arraste para 2022. Para 51% 
dos entrevistados, a situação 
do Brasil é ruim ou péssima. 
Segundo os dados, 48% da 
população recebeu algum au-
xílio durante a pandemia.  

 Quando questionados so-
bre o item que financiariam 

em 2021, o carro caiu 16% 
com relação ao ano passa-
do, quando 40% dos partici-
pantes colocaram esse bem 
como prioridade. Já o imóvel 
foi citado por 43%. “Quem 
possui veículo próprio – até 

por uma necessidade-, tal-
vez venda esse ativo em pri-
meiro lugar. Os que puderem 
andar de bicicleta, patinete 
ou mesmo a pé  recorrerão 
a esse recurso. Mas até por 
segurança, no segundo mo-

mento, a compra do auto-
móvel ganhará força”, disse 
o presidente da Acrefi, Luís 
Eduardo da Costa Carvalho.

 Segundo o estudo, 58% 
das pessoas não têm contas 
em atraso, o que é positivo.  

“Todos acreditavam que o ce-
nário de retomada se alonga-
ria, mas começou a acontecer 
um movimento de reversão. 
Isso até surpreendeu, positi-
vamente, o mercado financei-
ro”, afirmou Carvalho. 

 Outro dado da pesquisa 
que despertou atenção é 
que bancos digitais e finte-
chs não tiveram redução em 
seus serviços: 46% buscaram 
soluções em bancos digitais, 
enquanto outras opções re-
gistraram quedas, como é o 
caso de bancos tradicionais, 
onde 69% dos entrevistados 
deixaram de abrir conta .

 Houve também redução 
muito significativa nos gas-
tos com lazer, vestuário e 
transporte e aumentaram 
gastos com alimentação, se-
gundo 84% dos entrevista-
dos. O investimento em lazer 
despencou: 80% dos ouvidos 
afirmaram que reduziram 
drasticamente seus gastos. 

 A pesquisa aponta ainda 
que, apesar de 66% preten-
derem poupar mais, 40% 
pensam em novas alter-
nativas de investimentos. 
Para metade da população, 
a taxa de juros também 
deve aumentar em 2021; 
37% acreditam que a oferta 
de crédito piorará; e o nú-
mero de atentos e preocu-
pados ficou em 59%, o que 
indica que a minoria está 
tranquila com relação à sua 
fonte de renda.

Pesquisa: saúde e emprego são 
apontados como prioridades de brasileiro



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 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 se-
miF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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 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 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 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

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
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 F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
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 pre-
to 1.8 xei completo + 
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
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-
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

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

-------------------------------
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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, 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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
co, 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
-------------------------------
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 
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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-------------------------------
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-
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-
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

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

-------------------------------
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
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, 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
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
co, 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
-------------------------------
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 
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

Em entrevista ao pro-
grama “Conversa com Bial” 
desta segunda-feira, 16, 
o ex-presidente dos Esta-
dos Unidos, Barack Obama 
compara Donald Trump 
com Jair Bolsonaro e fala 
sobre a declaração do presi-
dente do Brasil sobre o uso 
de pólvora contra os EUA.

Bolsonaro disse que 
“apenas na diplomacia não 
dá, tem que ter pólvora” 
contra a política de Joe Bi-
den, presidente recém-elei-
to nos Estados Unidos, que 
pretende aplicar sanções 
caso o governo brasileiro 
não resolva o problema das 
queimadas na Amazônia.

Na entrevista, que foi 
gravada em videoconferên-
cia, Obama respondeu: “Eu 
não conheço o presidente 
do Brasil. Eu já tinha saído 
quando ele assumiu o cargo. 
Então não quero dar uma 
opinião sobre alguém que 
não conheci. Posso dizer 
que, com base no que vi, as 
políticas dele, assim como as 
do Donald Trump, parecem 
ter minimizado a ciência da 

mudança climática. E o Brasil 
é obviamente um ator cen-
tral na ação de poder ou não 
frear os aumentos de tem-
peratura que podem causar 
uma catástrofe global. A mi-
nha esperança é que, com 
o novo governo de Biden, 
exista uma oportunidade de 
redefinir a relação”, afirmou.

“Sei que Joe Biden vai 
enfatizar que a mudança cli-
mática existe. Tanto os Esta-
dos Unidos quanto o Brasil 
vão desempenhar um papel 
de liderança. Sei que Joe 
Biden vai enfatizar a ciência 
quando se trata da existên-
cia da Covid-19. Precisamos 
nos mobilizar dentro no 
nosso país e de forma inter-
nacional para tentar dar um 
fim a essa pandemia. Mas, 
no fim das contas, os Esta-
dos Unidos e o Brasil têm 
muitas coisas em comum. O 
progresso que precisa acon-
tecer, não só no hemisfério, 
mas no mundo, vai ser, em 
parte, determinado pela 
qualidade da relação entre 
os nossos dois países”, con-
tinuou Obama.

O Disney+ está prestes 
a chegar ao merca-
do sul-americano, e 

o investimento em conteúdo 
original brasileiro já está nos 
planos da Disney para poten-
cializar seu alcance. Segundo 
o Lab News, o investimento 
no maior mercado da América 
Latina será feito principalmen-
te no maior e mais competiti-
vo mercado do continente, 
disputado por, entre outros, 
Prime Video e GloboPlay.

O Disney+ terá estraté-
gias especiais para crescer 
no Brasil. “Grandes séries 
como ‘The Mandalorian’ 
estarão disponíveis simul-
taneamente nos Estados 

Unidos e no Brasil,, mas por 
ora não podemos confirmar 
que todos os nossos lança-
mentos terão uma mesma 
data global”, disse Juliana 
Oliveira, chefe de de estra-
tégias e parcerias da Améri-
ca Latina do Disney+.

A estratégia de produzir 
conteúdo original foi um dos 
principais acertos da princi-
pal concorrente do Disney+ 
no Brasil, a Netflix. Séries 
como “3%” e “Boca a Boca” 
obtiveram sucesso no país, 
com a primeira conseguindo 
bons números até mesmo 
em mercados internacionais. 
Vale lembrar, inclusive, que 
a Netflix faz isso em diversos 

mercados, como por exemplo 
o sucesso absoluto “Dark”, 
original da Alemanha.

Além de toda sua estraté-
gia, o Disney+ também está 
preparando um especial para a 
chegada no mercado brasilei-
ro. No dia 14 de novembro, às 
22h30, os canais da The Walt 
Disney Company se unirão 
para a transmissão simultânea 
de um programa que celebra a 
estréia do serviço no país.

Disney Channel, Disney 
Junior, Disney XD, National 
Geographic, Nat Geo Wild, 
Nat Geo Kids, FOX Channel, 
FOX Life, FX e todos os canais 
ESPN e Fox Sports exibirão 
“Disney+ apresenta: Muitas 

Histórias, Um Só Lugar”, pro-
dução focada no mercado 
sulamericano que terá, além 
das estrelas internacionais 
Diego Luna, Chris Hemswor-
th e Zoe Saldana, os brasi-
leiros Claudia Leitte, Michel 
Teló, Dani Calabresa, Thiago 
Leifert, Oscar Schmidt, Jão, 
Lucas Lima e mais.

O Disney+ chega ao Bra-
sil no dia 17 de novembro, 
e custará R$ 27,90 por mês. 
Há também a opção da assi-
natura anual em pré-venda, 
que custa R$ 237,90. No mês 
de estréia, o streaming tam-
bém terá uma promoção por 
tempo limitado de assinatu-
ra básica por R$ 19,82.
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