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O suspeito de mandar assassinar os advogados Marcus Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, foi preso 
na tarde desta terça-feira (17), em Catalão, no sudeste do estado, segundo a OAB-GO, que acompanha de perto a investigação do crime. p2
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O suspeito de mandar 
assassinar os advoga-
dos Marcus Aprígio 

Chaves, de 41 anos, e Frank 
Alessandro Carvalhaes de As-
sis, de 47, foi preso na tarde 
desta terça-feira (17), em Ca-
talão, no sudeste do estado, 
segundo a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil em Goiás 
(OAB-GO), que acompanha de 
perto a investigação do crime.

A informação foi confir-
mada posteriormente pela 
Polícia Civil em nota oficial. O 
mandado de prisão cautelar 
foi cumprido pelos policiais 
civis da Delegacia de Homicí-
dios e pelo Grupo de Repres-
são a Narcóticos (Genarc) de 
Catalão. A polícia afirmou na 
nota que finalizou as investi-
gações do duplo homicídio.

O crime aconteceu em 
28 de outubro, por volta 
de 14h30. De acordo com 
a Polícia Civil, dois homens 
agendaram horário com os 
advogados. Ao chegarem 
ao escritório, eles entraram 
e esperaram. Ainda confor-
me o relato, a secretária os 
levou até a sala dos advo-
gados, momento em que os 
criminosos colocaram as ví-
timas de costas e disparam.

De acordo com o advo-
gado Edemundo Dias, presi-
dente da Comissão de Apu-
ração de Crimes Violentos 
contra Advogados (OAB), 
além da prisão do suposto 
mandante, foram presos 
outros suspeitos de envolvi-
mento do crime. Dias infor-
mou, porém, que a OAB-GO 
vai se pronunciar somente 
após a chegada dos suspei-
tos à DIH em Goiânia.

Para Edemundo Dias, o 
crime está relacionado à 
profissão e aguarda a apu-
ração completa pela Polícia 
Civil. “Para a OAB interessa 
saber se o crime tem relação 
com a profissão da advoca-
cia. A versão do latrocínio 
não prospera”, opinou.

Investigação
Pedro Henrique Martins, 

um dos suspeitos, foi preso 
na casa da namorada, em 
30 de outubro. Ele estava 

em Porto Nacional, no To-
cantins. Segundo o delegado 
Rhaniel Almeida, que integra 
a força-tarefa, o homem é 
um dos maiores matadores 
de aluguel daquele estado.

De acordo com os inves-
tigadores, o outro suspeito, 
Jaberson Gomes, foi morto 
em confronto com a Polícia 
Militar do Tocantins, também 
em 30 de outubro. Gomes foi 
a pessoa que ligou, agendou 
e monitorou a rotina dos ad-
vogados em Goiânia. Segundo 

o delegado, Pedro Henrique 
atirou nos advogados dentro 
do escritório. Ao todo, foram 
quatro tiros: três em uma das 
vítimas e um em outra.

Crime planejado
De acordo com o delega-

do titular da DIH, Rilmo Bra-
ga, as provas indicam que o 
crime foi planejado.

“Eles planejaram o crime, 
mas o motivo ainda perma-
necerá em sigilo, até porque 
as investigações ainda estão 

em andamento”, afirmou.
Segundo o investigador 

Rhaniel Almeida, a dupla 
viajou mais de 1 mil km 
de Tocantins para Goiânia. 
Pedro Henrique e Jaberson 
chegaram à capital no dia 
24 de outubro e se hospe-
daram em um hotel no Cen-
tro da capital até o dia 28, 
data em que os advogados 
foram assassinados. O de-
legado diz que os dois estu-
daram a rotina das vítimas 
antes do crime.

Reprodução

Reprodução

O candidato a prefeito 
de Goiânia Maguito Vilela 
(MDB), internado no Hospi-
tal Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo, desde o dia 
27 de outubro para trata-
mento da covid-19, passou 
a receber nesta terça-feira 
(17) um tratamento dialítico 
(para o funcionamento dos 
rins) e uma ventilação exter-
na protetora dos pulmões, 
segundo boletim médico. 

A ventilação é feita por 
um aparelho conhecido 
ECMO, que funciona como 
pulmão artificial que ofe-
rece oxigenação para pa-
ciente em estado crítico.

Maguito Vilela está 
intubado desde domingo 
(15) quando teve uma 
piora nos pulmões. Ele 
disputa o segundo turno 
das eleições para a pre-
feitura de Goiânia com 
Vanderlan Cardoso (PSD).

“O senhor Luís Alberto 
Maguito Vilela encontra-
-se internado no Hospital 
Israelita Albert Einstein, 
em São Paulo, desde o dia 
27 de outubro para trata-
mento da Covid-19. No dia 
30 de outubro, a equipe 
médica responsável de-
cidiu pela intubação pelo 
quadro de insuficiência 
respiratória. O paciente 
evoluiu bem, sendo extu-
bado em 8 de novembro, 
para respiração espontâ-
nea. Em 15 de novembro, 
necessitou ser reintubado 
por piora pulmonar (infla-
matória e infecciosa), se-
guindo em ventilação me-
cânica invasiva. Hoje, 17 
de novembro, foi iniciado 
tratamento diálitico segui-
do de instalação de ECMO 
para possibilitar ventilação 

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de Goiás 
(Detran-GO) implantou 
o Detran Acessível, que 
realiza atendimento re-
moto em libras para sur-
dos. A estimativa é que 
o programa beneficie 
cerca de 50 mil surdos 
que moram no estado. 
Atualmente, só a sede 
em Goiânia e a Circuns-

crição Regional de Trân-
sito (Ciretran) de Anápolis 
possuem atendimento 
presencial em libras.

O atendimento do 
Detran Acessível é ini-
ciado por meio de men-
sagem de whatsapp. Ele 
pode ser acionado pelo 
usuário do Detran-GO 
ou servidores de Cire-
trans, onde não há aten-

dimento presencial em 
libras. O usuário deve 
enviar mensagem de tex-
to para o número (62) 
999442817. O primeiro 
contato é com uma res-
posta automática, escla-
recendo que o whatsapp 
é exclusivo para surdos 
e informando outros ca-
nais de atendimento do 
Detran-GO.

Em um segundo mo-
mento, o usuário surdo 
deve escolher a opção 1. 
Caso seja servidor de Cire-
tran e esteja necessitando 
de tradutor em libras para 
atender usuário, deve te-
clar 2. Em seguida será 
aberta uma chamada de ví-
deo para sanar as dúvidas e 
prestar informações sobre 
os serviços disponíveis.

O objetivo é auxiliar a 
pessoa surda a fazer con-
sultas de veículo e habili-
tação, a agendar interpre-
tação de libras para prova 
de Legislação de Trânsito 
(teórica), esclarecer valo-
res de serviços, emissão 
de boletos, impressão de 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 
(CRLV-e), entre outros

Suspeito de mandar matar advogados 
dentro de escritório em Goiânia é preso
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O governador Ronaldo 
Caiado entregou, nes-
ta terça-feira (17/11), 

R$ 9,3 milhões em auxílio 
emergencial para 147 insti-
tuições de longa permanência 
de idosos (ILPIs), que abrigam 
4.010 pessoas em Goiás. O re-
curso é resultado de parceria 
com o Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
(MMFDH) e será aplicado no 
combate à Covid-19. “Estou 
encantado. É o primeiro Esta-
do que faz uma cerimônia 
para valorizar instituições de 
longa permanência”, afirmou 
o secretário nacional de Pro-
moção e Defesa dos Direitos 
da Pessoa Idosa, do MMFDH, 
Antônio Costa, durante soleni-
dade no Centro Cultural Oscar 
Niemeyer, que contou com as 
presenças da presidente de 
honra da Organização das Vol-
untárias de Goiás (OVG), pri-
meira-dama Gracinha Caiado, 
e da secretária de Desenvolvi-
mento Social, Lúcia Vânia.

O secretário nacional foi 
além. Ressaltou que Goiás 
que é “referência nacional no 
desenvolvimento da política 
para o idoso” e que esta foi 

uma oportunidade de recon-
hecer isto, com encaminha-
mento de verba referente ao 
auxílio emergencial. “Essas 
entidades que estavam in-
visíveis podem receber, neste 
momento de dificuldade, essa 
assistência”, pontuou. Caiado 
agradeceu: “Hoje recebemos 
mais um título que nos honra 
e nos orgulha enormemente, 
ser o primeiro lugar no Brasil 
em como se tratar os idosos. 
Parabéns a todos vocês.”

Ainda segundo Costa, a 
ideia é que o auxílio se torne 
um amparo permanente de 
assistência e saúde, para o pa-
trocínio de equipes prepara-
das, uma vez que as duas áre-
as “têm que caminhar juntas”. 
Outro anúncio foi a implan-
tação, em 2021, de um pro-
grama de capacitação gestão 
financeira com todas as ILPIs 
cadastradas, sem custo para o 
Estado, bem como as de pre-
feituras, para que possam ter 

conhecimento de como fazer a 
política do idoso, por meio dos 
Conselhos, do Fundo Municipal 
da Pessoa Idosa, e do programa 
Solidarize. “O Brasil será a quin-
ta ou sexta maior população de 
idosos no mundo. É preciso es-
tar preparado para este grande 
desafio, que é o envelhecimen-
to da população”, ressaltou.

Caiado expressou a satis-
fação com os anúncios feitos 
pelo secretário, destacando 
que muitas instituições ainda 

têm dificuldade para superar a 
burocracia e lidar com a gestão 
e acesso ao dinheiro público 
pelos canais de Brasília. “Goiás 
está de portas abertas à vossa 
excelência, que terá toda au-
tonomia. É um trabalho que 
também tem sido feito por 
Gracinha com todas as primei-
ras-damas [dos municípios]. 
É fundamental esse conheci-
mento para utilização desta 
fonte orçamentária em cada 
um de nossas cidades.”

Para o governador, a vinda 
do secretário também é moti-
vo de orgulho por representar 
mais uma etapa da política de 
melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, fruto da parceria 
do Governo Federal, do pre-
sidente Jair Bolsonaro, com a 
Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social, OVG e todas 
as instituições goianas, públi-
cas ou privadas. “Sempre tive-
mos um carinho especial com 
as pessoas que já cumpriram 
grande parte da etapa de suas 
vidas, trabalhando para ajudar 
o Estado de Goiás. Temos um 
tratamento diferenciado com a 
casa de idosos”, ressaltou.  

Titular da Seds, Lúcia Vânia 
destacou que a atenção espe-
cial do Governo de Goiás aos 
idosos foi uma determinação 
expressa de Caiado, uma vez 
que a Covid-19 afeta esse 
grupo de forma mais intensa. 
“Tivemos uma experiência 
negativa na Europa, com 
grande número de internos 
afetados em instituições. 
Centramos toda nossa força, 
junto com a Secretaria da 
Saúde, para evitar o maior 
número de contaminação.”

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou nesta terça-fei-
ra (17) que divulgará uma lis-
ta de países que criticam os 
números do desmatamento 
do Brasil, mas importam ma-
deira ilegal. A promessa foi 
feita na Cúpula do Brics, blo-
co que reúne Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul.
De acordo com Bolsona-

ro, esse rastreamento é pos-
sível com o uso de uma tec-
nologia desenvolvida pela 
Polícia Federal que, segundo 
ele, mostra o “DNA” da ma-
deira, permitindo a localiza-
ção da origem do material 

apreendido e exportado.
“Revelaremos nos próxi-

mos dias o nome dos países 
que importam essa madeira 
ilegal nossa através da imensi-
dão que é a região amazônica, 
porque daí, sim, estaremos 
mostrando que estes países, 
alguns deles que muito nos cri-

ticam, em parte têm responsa-
bilidade nessa questão”, disse.

“Creio que depois dessa 
manifestação, que interessa 
a todos, porque não dizer 
no mundo, essa prática dimi-
nuirá e muito nessa região”, 
acrescentou o presidente.

Em razão da pandemia do 

novo coronavírus, pela pri-
meira vez a reunião do bloco 
foi virtual. O grupo foi fun-
dado em 2006 e à época foi 
denominado Bric. Em 2011, 
a África do Sul passou a in-
tegrar o bloco, que passou a 
ser chamado de Brics. Desde 
2009, os líderes dos países 

se reúnem anualmente.
O último encontro do Brics 

foi em novembro de 2019, em 
Brasília. Na ocasião, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse que 
a política externa do governo 
“tem os olhos postos no mun-
do”, mas coloca o Brasil “em 
primeiro lugar”.

Reprodução

Presidente Jair Bolsonaro diz que divulgará países que compram madeira ilegal

Governo de Goiás repassa R$ 9,3 milhões 
para instituições que cuidam de idosos
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A vacina contra a Co-
vid-19 da fabricante 
chinesa Sinovac é segu-

ra e tem capacidade de produ-
zir resposta imune no organis-
mo 28 dias após sua aplicação 
em 97% dos casos, segundo 
um artigo revisado por pares 
e publicado nesta terça-feira 
(17) na revista científica Lan-
cet Infectious Diseases.

Os resultados são fruto 
da análise dos ensaios clíni-
cos de fase 1 e 2 conduzidos 
na China nos meses de abril 
e maio com 744 voluntários 
saudáveis de 18 a 59 anos 
e sem histórico de infecção 
pelo coronavírus Sars-CoV-2.

Embora a vacina Coro-
navac já esteja em fase 3 de 
teste (a última antes da apro-
vação) em humanos em diver-
sos países, incluindo o Brasil, 
onde o imunizante é testado 
em parceria com o Instituto 
Butantan, trata-se da primeira 
publicação oficial dos testes 
das fases anteriores. Todas as 
outras vacinas em fase 3 já ti-
nham tido seus resultados de 
fase 1 e 2 publicados.

Na última semana, as far-
macêuticas Pfizer e Moderna 
divulgaram resultados prelimi-
nares e animadores mais avan-
çados, de fase 3, com base 
em análise interina de dados. 

Ambas apresentaram eficácia 
acima de 90%, mas os detalhes 
não foram publicados em re-
vista científica por enquanto.

O estudo randomizado, du-
plo-cego e controlado (consi-
derado o padrão ouro porque 
divide os participantes de for-
ma aleatória em grupos, sem 
que saibam se estão tomando 
a vacina ou um placebo, para 
evitar viés) apresentou bons 
resultados, com a produção 
de anticorpos já verificada 
após 14 dias, com o pico de 

produção aos 28 dias.
Foram avaliadas 144 pes-

soas na fase 1 e outras 600 
pessoas na fase 2, totalizan-
do 744 voluntários, dos quais 
743 receberam a vacina ou 
placebo (um voluntário de-
sistiu durante o estudo).

Uma boa notícia é que a 
vacina induziu à produção 
de anticorpos neutralizantes, 
cuja função é justamente im-
pedir a entrada do vírus nas 
células, sugerindo que a vaci-
na pode ser eficaz em impe-

dir a infecção e não apenas o 
desenvolvimento da doença. 
Não foram analisados, porém, 
os linfócitos T, responsáveis 
por garantir proteção celular.

Na fase 1, os indivíduos 
foram distribuídos aleato-
riamente em dois grupos. 
O primeiro recebeu a dose 
mais baixa da vacina e, após 
sete dias, os voluntários do 
segundo grupo receberam 
a dose mais alta. Em cada 
grupo foi aplicada uma dose 
reforço após 14 dias.

Já na fase 2, os 600 partici-
pantes foram aleatoriamente 
distribuídos em três grupos. O 
primeiro e o segundo recebe-
ram as doses mais baixa e mais 
alta do imunizante, respectiva-
mente, e o terceiro, placebo.

A seroconversão, ou seja, 
a presença de anticorpos no 
sangue específicos contra o 
coronavírus, foi identificada já 
14 dias após a primeira dose 
na fase 1, mas apenas em me-
tade (12 de 24) dos indivíduos 
que receberam a vacina de 

dose alta e em 45,8% (11 de 
24) dos indivíduos que foram 
imunizados com a dose mais 
baixa. Após 28 dias, essa 
taxa subiu para 83% (20 de 
24). Não foi detectada a pre-
sença de anticorpos neutra-
lizantes nos indivíduos que 
receberam o placebo.

Já nos 600 participantes 
da fase 2, a seroconversão foi 
identificada em 92,4% (109 de 
118) indivíduos após 14 dias 
da imunização com a dose 
mais baixa e em 98,3% (117 
de 119) dos que receberam a 
dose mais alta 14 dias depois. 
Passados 14 dias, quando foi 
aplicada a segunda dose, a 
seroconversão identificada 
foi de 94,1% (111 de 118) nos 
indivíduos com a dose mais 
baixa e 99,2% (117 de 118) 
naqueles que receberam a in-
jeção mais potente.

Como ambas as vacinas 
induziram uma resposta 
imune, os pesquisadores 
afirmam que não há diferença 
significativa na dosagem para 
produção de anticorpos neutra-
lizantes, mas, sim, no tempo da 
administração. O esquema de 
duas doses com intervalo de 
28 dias entre elas foi o me-
lhor para alcançar mais rapi-
damente uma taxa elevada 
de anticorpos no sangue.

Divulgação

Coronavac produz anticorpos contra 
Covid em 97% dos casos, revelam dados



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 
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 
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 
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 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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
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
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
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
-------------------------------
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-
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 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-
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

Já imaginou o gato Tom 
e o rato Jerry trabalhando 
juntos para salvar o dia? 
Não? Pois o improvável 
acontecerá em Tom e Jer-
ry: O Filme, que ganhou o 
primeiro trailer oficial nes-
ta terça-feira (17).

“O Tom e o Jerry levam 
a brincadeira de gato e 
rato para a telona“, resu-
miu a distribuidora War-
ner Bros. Confira a sinop-
se oficial do longa: “Uma 
das rivalidades mais 
amadas da história é re-
acendida quando Jerry se 
muda para o melhor hotel 
da cidade de Nova York 
na véspera do “casamen-
to do século,” forçando a 
organizadora do evento a 
contratar Tom para se li-
vrar do rato. A batalha de 

gato e rato que se segue 
ameaça destruir a carreira 
dela, o casamento e até o 
próprio hotel. Mas logo 
surge um problema ain-
da maior: um funcioná-
rio ambicioso e diabólico 
conspira contra os três. “

Dirigido por Tim Story, 
o filme é uma mistura de 
animação e live-action. 
Já o roteiro é de Kevin 
Costello, baseado nos 
personagens criados por 
William Hanna e Joseph 
Barbera nos anos 40.

Chloë Grace Moretz, 
Michael Peña, Rob De-
laney, Colin Jost e Ken 
Jeong são algumas das 
estrelas que integram o 
elenco. Tom e Jerry: O Fil-
me estreia em 4 de março 
de 2021, nos cinemas.

Babu Santana, 40, vai 
dar vida ao pugilista 
Muhammad Ali no 

especial “Falas Negras“, que 
a Globo exibe nesta sexta 
(20), Dia da Consciência 
Negra. Criado por Manuela 
Dias e dirigido por Lázaro 
Ramos, o programa terá 22 
atores interpretando de-
poimentos reais de figuras 
históricas que lutaram con-
tra a escravidão, o racismo 
e a intolerância.

Para o ator, Muhammad 
Ali foi um exemplo, “um ído-
lo a ser seguido”. “Quando 
eu era mais jovem, sonhava 
em me tornar lutador, e ele 

era um dos maiores do mun-
do. Quando o vi falando, foi 
a primeira vez que eu vi um 
lutador falar daquele jeito. 
Eu me emocionei pelas con-
dições em que ele se encon-
trava, as condições da luta 
dele foram muito traumáti-
cas”, disse Babu.

Nascido Cassius Mar-
cellus Clay Jr. em 1942, na 
cidade de Louisville (EUA), 
oriundo de uma família hu-
milde, Ali descobriu o boxe 
na infância por acaso. Aos 
12 anos, quando roubaram 
sua bicicleta, procurou Joe 
Martin, um policial que 
dava aulas em um centro 

de recreação, para reclamar 
do roubo. Nunca mais viu a 
bicicleta, mas logo estava 
calçando as luvas de boxe.

Liston, em fevereiro de 
64, revelou que se conver-
tera ao islamismo, abrindo 
mão do seu “nome de escra-
vo”, Cassius Clay, e passando 
a se chamar Muhammad Ali. 
Em suas próprias palavras, 
era agora “O Rei do Mundo” 
e “O Mais Bonito”.

Convocado, recusou-se a 
ir à guerra do Vietnã e desa-
fiou o governo americano. A 
atitude rendeu a cassação de 
seu título de pesos pesados 
e o deixou por três anos lon-

ge dos ringues até que a Su-
prema Corte decidisse a seu 
favor. Muhammad Ali mor-
reu em 2016, aos 74 anos 
por problemas respiratórios.

Além de Babu, integram 
o elenco do especial “Falas 
Negras” Fabricio Boliveira, 
Guilherme Silva, Ivy Souza, 
Naruna Costa, Tais Araujo, 
Heloisa Jorge, Barbara Reis, 
Mariana Nunes, Izak Dahora, 
Silvio Guindane, Olivia Arau-
jo, Reinaldo Junior, Aline De-
luna, Flávio Bauraqui, Bukas-
sa, Angelo Flavio, Samuel 
Melo, Aílton Graça, Tulanih 
Pereira, Valdineia Soriano e 
Tatiana Tibúrcio.

Reprodução/Instagram

Babu interpreta Muhammad 
Ali no especial ‘Falas Negras’

Tom e Jerry: Filme 
do clássico da TV 
ganha primeiro trailer


