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O humorista Seu Waldemar, que apresenta o programa ‘No Balaio‘, publicou no próprio Instagram um vídeo contendo nudez feminina. Na gra-
vação explícita, uma garota aparece sentada e sem roupas nas partes inferiores. A moça aparenta não perceber que estava sendo filmada. p8

DIÁRIO DO ESTADO

p2

PROJETOS 
DERRAMAM 

CORES NA 
CAPITAL

Seu Waldemar publica video com 
nudez feminina em rede social
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nia realiza testagem 
de trabalhadores na 
região da 44  p2

Justiça autoriza 
MP a voltar 
investigar 
Padre Robson  p2 p4

Vice-presidente diz que Brasil precisa 
reafirmar posição sobre Amazônia
Mourão disse em palestra na ACSP, que, sempre que se fala em sustenta-
bilidade no Brasil, remete-se à questão de meio ambiente e que é preciso 
deixar claro que o país é uma potência agroambiental 
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da Saúde insti-
tui incentivo 
financeiro para 
aleitamento 
materno  p3
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A região da 44 vai receber 
uma testagem massa nessa 
semana contra a covid-19, de 
acordo com a Secretária Mu-
nicipal de Saúde. O objetivo e 
fornecer o exame aos traba-
lhadores, para que haja um 
rastreio da doença na cidade.

Os exames serão realiza-
dos 8 e 9 (terça e quarta-feira) 
de dezembro das 8h às 17hs, 
quem testar positivo será en-
caminhado a um médio ainda 
no mesmo local de testagem 

para a realização de todos os 
procedimentos exigidos. Além 
do teste, vai ser oferecido a 
vacina contra a febre amarela 
para pessoas entre nove me-
ses a 59 anos de idade.

O local dos testes será no 
estacionamento do Mega 
Moda da rua 67, B. De acordo 
com a prefeitura, não é ne-
cessário fazer agendamento 
previu para a testagem, e que 
todos serão testados na mo-
dalidade pedestre.

Ambev e 
lançam cer-
veja regional 
de mandioca, 
em Anápolis

Prefeitura de Goiânia 
realiza testagem de traba-
lhadores na região da 44

Justiça autoriza MP investigar Padre Robson
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O asfalto quente e os 
prédios acinzen-
tados, levemente 

desbotados, ganharam des-
taque nos entornos das Ruas 
3 e 8, no Centro de Goiânia. 
O dia amanhecia normal, co-
mum, acalorado e movimen-
tado. Gigantescas paredes 
coloridas, no entanto, passa-
ram a reluzir cores brilhantes 
e imponentes chamando a 
atenção de quem passa pelo 
Centro. Estavam ali, parados 
e grandiosos, dois novos mu-
rais de grafite, que agora es-
tampam prédios da região.

A autônoma Kesia Apa-
recida, que tem o hábito de 
passar pelo local, foi enfáti-
ca: “Mudou a cara do Cen-
tro”. “Quando vi as pinturas 
fiquei impressionado pela 
beleza da arte e pelo con-
traste. Ultimamente, por 
conta de algumas obras na 
região, o que se vê é concre-
to, além das fachadas e pro-
pagandas que tiram a beleza 
natural do Centro.”

 Ela fez votos, em entre-
vista à reportagem, de que 
a inicitiva sirva de incentivo 
para criação de outas artes 
variadas. “O Centro pode se 
tornar uma galeria a céu aber-
to democrática. Na região já 
tem algumas galerias do tipo, 
como o beco da codorna e na 
própria rua do lazer. Mas a for-
ma com que a arte foi exposta 
nas paredes dos prédios, dá 
uma visibilidade maior para 
esse tipo de cultura”, afirmou.  

Já o estudante de enge-
nharia Ambiental, Italo Viei-
ra, opinou que nunca se viu 
murais artísticos dessa gran-
diosidade na região central 
de Goiânia. “O centro está 
precisando disso, precisando 
valorizar mais a arte e trazer 
mais alegria”, disse. “Estamos 
acostumados a ver sempre 
as fachadas das lojas e pro-
pagandas. Esse tipo de arte 
muda a energia da cidade”.

O estudante destacou 
que, por meio da arte, é pos-

sível fazer com que as pesso-
as reflitam sobre problemas 
atuais. Ele citou o mural do 
manifesto urbano, que le-
vanta questões importan-
tes sobre o meio ambiente. 
“Se plantamos árvores, te-
remos água de qualidade 
no futuro”, disse sobre sua 
interpretação do mural.

Andança
O autor Wes Gama afir-

ma que sua obra “Andança” 
aborda “o problema da so-

ciedade global é que as pes-
soas não compreendem que 
somos parte da Terra, que 
somos um organismo vivo”. 
“A relação com a água, a ter-
ra, as plantas, a qualidade do 
ar, esse é o ponto principal. 
O que vemos é uma socieda-
de que enxerga essa exten-
são do nosso corpo, como 
recurso a ser explorado, a 
gente vê ai a mineração, o 
agronegócio e o desmata-
mento, as usinas e garimpos, 
as invasões nos territórios, 

os rios secando, o ar poluído, 
e o pior, as pessoas vivendo 
para alimentar um sistema 
baseado em lucros e desi-
gualdades”, prossegue.

“Em minhas obras busco 
representar os povos e cul-
turas que tem uma relação 
de equilíbrio com todo esse 
organismo Terra que somos, 
e são esses povos que resis-
tem e ainda lutam para um 
modelo de sociedade sus-
tentável e socialmente jus-
to”, conclui o artista.

Reprodução

O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) lança nesta 
terça-feira (8), a partir das 
9h30, a cerveja regional 
feita com fécula de man-
dioca goiana e fabricada 
pela Ambev, resultado de 
Parceria Público-Privada 
entre o Governo de Goiás 
e a empresa. A cerimônia 
vai contar com a presen-
ça da coordenadora do 
Gabinete de Políticas So-
ciais, primeira-dama Gra-
cinha Caiado, de executi-
vos da multinacional de 
bebidas e será realizada 
na unidade de Anápolis. 

O projeto foi anuncia-
do pelo democrata du-
rante o lançamento da 
Secretaria da Retomada, 
responsável por capita-
near a iniciativa, em co-
nexão com a Secretaria 
de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (Seapa), a Agência 
Goiana de Assistência 
Técnica, Extensão Rural 
e Pesquisa Agropecuária 
(Emater) e o Gabinete de 
Políticas Sociais (GPS).

O projeto de cerveja 
regional foi criado ini-
cialmente para atender 
pequenos agricultores 
do Nordeste de Goiás, 
região mais atingida 
pela pandemia e com 
mais goianos em situa-
ção de vulnerabilidade 
social e econômica. No 
início de novembro, a 
Ambev anunciou a ne-
cessidade de ampliar a 
compra de mandioca de 
agricultores familiares 
de todo o Estado. Com 
isso, a empresa passou 
a adquirir o insumo de 
produtores de outros 
municípios goianos.

Até o dia 4 de dezem-
bro, a empresa já havia 
comprado 222 toneladas 
de mandioca, de agricul-
tores familiares de oito 
municípios. São eles: Flo-
res de Goiás, Cavalcan-
te, Posse, Buritinópolis, 
Itaberaí; Niquelândia, 
Colinas do Sul e Mundo 
Novo. Até agora, o pro-
jeto da cerveja regional 
impactou positivamente 
mais de 350 pessoas, en-
tre produtores, colhedo-
res e fretistas.

O presidente do Tribu-
nal de Justiça de Goiás, 
desembargador Walter 
Carlos Lemes, deu efeito 
suspensivo à decisão da 1ª 
Câmara Criminal do Tribu-
nal de Justiça de Goiás, que 
determinou o trancamento 
das investigações do Minis-
tério Público contra Padre 
Robson e a Afipe.

Na Operação Vendi-
lhões, o sacerdote, que 
dirigia a Associação Fi-
lhos do Pai Eterno, é 
suspeito de chefiar um 
esquema de desvio de 

recursos na instituição 
(Afipe), que é sustenta-
da pelas doações dos fiéis 
católicos de todo o Brasil.

O magistrado apontou 
que o trancamento das 
investigações enquanto 
ainda cabe recursos do 
Ministério Público pode 
causar danos graves caso 
a promotoria consiga re-
verter esta decisão.

Além disso, o desem-
bargador argumentou 
que o trancamento das 
investigações por meio de 
habeas corpus é medida 

excepcional e deve ser 
adotada quando houver 
inequívoca comprovação 
de conduta atípica, de ex-
tinção de punibilidade ou 
da ausência de indícios de 
autoria ou provas do cri-
me. Esses quesitos não te-
riam sido cumpridos para 
o trancamento.

Agora, o Superior Tri-
bunal de Justiça é que fica 
com a responsabilidade 
de decidir se continua 
concedendo o habeas cor-
pus, ou se caso reabre de 
vez no Ministério Público.

Murais no Centro de Goiânia: dois 
projetos derramam cores na capital
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O Ministério da Saúde 
publicou portaria 
no Diário Oficial da 

União que institui – em cará-
ter excepcional e temporário 
– incentivo financeiro visan-
do ao custeio de ações de 
promoção, proteção e apoio 
ao aleitamento materno e da 
alimentação complementar 
adequada e saudável para cri-
anças menores de dois anos. 
A medida faz parte da Estra-
tégia Amamenta e Alimenta 
Brasil (EAAB).

 Além de qualificar as 
ações de promoção, de 
proteção e de apoio ao 
aleitamento materno e à 
alimentação complemen-
tar saudável para crianças, 
a EAAB tem como objetivo 
aprimorar as competências e 
habilidades dos profissionais 
de saúde para a promoção, 
proteção e o apoio ao aleita-
mento materno e à alimen-
tação complementar como 
atividade de rotina.

 A portaria institui incenti-
vo financeiro destinado ao 
municípios, a ser transferido 
automaticamente e em par-
cela única. De acordo com a 

pasta, o valor a ser transferi-
do varia de R$ 15 mil (repas-
se mínimo previsto) a R$ 120 
mil por município.

 O valor é calculado tendo 
por base R$ 9 mil por equipe 
de atenção primária que ten-
ha realizado e registrado no 
e-gestor AB, oficina de trabal-
ho da EAAB, no período de 1º 

de Janeiro de 2015 a 31 de 
agosto de 2020. Está previsto 
um adicional de R$ 7.383,69 
por equipe de atenção 
primária ou UBS certificada 
pela EAAB até 31 de agosto 
de 2020. O ministério ressalta 
que, para a prefeitura receber 
esses recursos, é necessário 
que as equipes de atenção 

primária estejam com o ca-
dastro ativo no Sistema de Ca-
dastro Nacional de Estabele-
cimentos de Saúde (SCNES), 
na competência financeira de 
agosto de 2020.

 A amamentação é uma 
das intervenções mais efetivas 
para a redução da mortalida-
de infantil, uma vez que provê 

o aporte de nutrientes ne-
cessários para garantir o cres-
cimento e o desenvolvimento 
do bebê. Além disso, aproxima 
progressivamente a criança 
dos hábitos alimentares da 
família, permitindo que ela 
descubra novos sabores, tex-
turas e competências, infor-
ma o ministério em seu site.

 A portaria informa que 
as ações a serem desenvol-
vidas com esses incentivos 
financeiros serão monitora-
das por meio da avaliação 
de alguns indicadores rela-
tivos a crianças menores de 
dois anos. Entre eles estão 
o aumento do número de 
crianças com estado nutrici-
onal registrado nos sistemas 
de Informação da Atenção 
Primária e o aumento do nú-
mero de crianças com práti-
cas alimentares registradas 
nos Sistemas de Informação 
da Atenção Primária, com 
base nos marcadores de 
consumo alimentar.

 Esses monitoramentos 
serão feitos 12 meses após 
a transferência do incentivo 
financeiro. “O incentivo fi-
nanceiro de que trata esta 
portaria está sujeito à de-
volução, acrescido da cor-
reção monetária prevista 
em lei, pelos entes benefi-
ciados, caso não sejam ex-
ecutados nos termos desta 
portaria, ou sejam executa-
dos parcial ou totalmente 
em objeto diverso ao origi-
nalmente pactuado”.

A balança comercial de 
Goiás registrou saldo posi-
tivo de US$ 256,76 milhões 
no mês de novembro, quan-
do houve um total de US$ 
550,37 milhões em exporta-
ções e US$ 293,61 milhões 
em importações. A participa-
ção goiana nas vendas brasi-
leiras para outros países foi 

de 3,14% e, nas compras, foi 
de 2,13%. Os dados são do 
Ministério da Economia.

Apesar do resultado po-
sitivo em novembro último, 
na comparação com o mes-
mo mês de 2019, quando 
o saldo foi de US$ 266,84 
milhões, houve queda de 
-3,78%. A retração é resul-

tado das diminuições nas 
exportações (-7,87%) e im-
portações (-11,16%).

Já no acumulado de janei-
ro a novembro, o saldo da 
balança de Goiás é superavi-
tário em US$ 4.541 bilhões, 
sendo US$ 7.543 bilhões de 
exportações e US$ 3.002 bi-
lhões de importações.

Segundo o secretário de 
Indústria, Comércio e Servi-
ços, Adonídio Neto, apesar 
das situações externas ad-
versas de um ano atípico, 
Goiás mostra estabilidade 
e continuidade das exporta-
ções entre janeiro e novembro 
de 2020, com saldo de US$ 4,5 
bilhões de dólares, sendo US$ 

1,3 bilhão a mais que o mes-
mo período em 2019.

Crescimento na pandemia
Ainda em relação ao pe-

ríodo de janeiro a novembro 
de 2020, o saldo da balança 
de Goiás ostenta crescimen-
to de 41,83% em relação ao 
mesmo período de 2019, 

sendo que as exportações 
tiveram crescimento de 
15,50% e as importações so-
freram queda de -9,81%.

O Ministério da Economia 
também informou que nesse 
período, de janeiro a novem-
bro, Goiás teve participação 
de 3,94% nas exportações e 
de 2,14% nas importações.

Reprodução

Balança comercial de Goiás cresce 41,8% em comparação a 2019

Ministério da Saúde institui incentivo 
financeiro para aleitamento materno
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O vice-presidente da 
República, Hamilton 
Mourão disse hoje 

(7), em palestra na Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP), que, sempre que se 
fala em sustentabilidade no 
Brasil, remete-se à questão 
de meio ambiente e que é 
preciso deixar claro que o 
país é uma potência agroam-
biental e que há mais de 60% 
do território com a cobertu-
ra vegetal original.

Segundo Mourão, é pre-
ciso reafirmar essa posição, 
porque o país sofre uma 
pressão enorme com relação 
à Amazônia, já que muita 
gente que vive no centro-sul 
do país desconhece e não 
entende o que é a região.

“O presidente da Repú-
blica resolveu, no começo 
do ano, recriar o Conselho 
Nacional da Amazônia Legal 
e me dá a tarefa de presidir 
esse conselho, que é inte-
grado por 15 ministérios e 
tem a missão de coordenar 
e integrar as políticas públi-
cas para ter sinergia e não 
dispersar esforços. Conver-
samos com cada governador 
dos estados da Amazônia, 

entidades da sociedade civil 
para entender seus questio-
namentos e trazê-los para a 
missão de preservar, proteger 
e desenvolver a região”, disse.

De acordo com Mourão, 
entre as missões do con-
selho estão o combate ao 
desmatamento, queimadas 
e garimpo ilegal, atuando 
com operações de comando 
e controle, recuperando a 
capacidade operacional dos 
órgãos de fiscalização e au-
mentando a capacidade dos 
sistemas de monitoramento 
e apoio para ter o retrato em 
tempo real das ilegalidades 
que ocorrem na região.

“O desmatamento vinha 
aumentando desde 2012, 
teve um pico no ano passa-
do e, este ano, ainda tive-
mos um resultado negativo, 
mas o que eu quero afiançar 
é que desde o mês de julho 
estamos com uma tendência 
de queda no desmatamento 
e, em novembro, a diferença 
com relação a novembro do 
ano passado foi de menos 
44%. A Operação Verde Bra-
sil começa a dar seus frutos e 
passamos a ter resposta efi-
ciente no combate às ilegali-

dades e às pressões políticas, 
econômicas e ambientais da 
comunidade internacional”, 
afirmou o vice-presidente.

Mourão destacou tam-
bém que o ordenamento 
territorial também é priori-
tário na Amazônia, seja com 
zoneamento econômico 
ecológico ou regularização 
fundiária, para que a ex-
ploração seja feita de for-
ma não predatória. O vice-
-presidente ressaltou ainda 
que é preciso ficar atento ao 
pagamento por serviços am-
bientais para que o país re-
ceba recursos, uma vez que 
gera créditos de carbono e 
os países poluidores devem 
comprar esses créditos.

“Em todas as conversas 
com representantes da so-
ciedade civil e de bancos, 
todos são unânimes em di-
zer que o Brasil teria direito  
a receber em torno de US$ 
10 bilhões por ano, ou R$ 53 
bilhões. É recurso conside-
rável para ser empregado 
na nossa Amazônia e, con-
sequentemente, avançar 
na bioeconomia, que é fun-
damental para o desenvol-
vimento da área”, afirmou.

Divulgação

Vice-presidente diz que Brasil precisa 
reafirmar posição sobre Amazônia



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649

VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
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
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
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 pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249

RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
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, 
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Reprodução

Bob Dylan vendeu todo o 
seu catálogo de canções para 
a Universal Music por um va-
lor estimado de  300 milhões 
de dólares. Com o acordo, a 
gravadora terá direito à ren-
da que Dylan recebe como 
compositor e controlará os 
direitos autorais das canções. 
Segundo apurou o jornal The 
New York Times, essa pode 
ser a maior aquisição da his-
tória envolvendo direitos de 
publicação musical.

O acordo anunciado 
nesta segunda, 7, engloba 
mais de 600 composições 
do cantor de 79 anos, in-
cluindo clássicos que mu-
daram o mundo como 
Blowin ‘in the Wind, The 
Times They Are A-Changin’ 
e Like uma Rolling Stone e 
musicas do seu novo álbum 
o Rough and Rowdy Ways.

“Não é nenhum segredo 
que a arte de compor é a 
chave fundamental para 
toda boa música, nem é um 
segredo que Bob é um dos 
maiores praticantes dessa 
arte”, disse Lucian Grainge, 
executivo-chefe da Univer-
sal Music, em comunicado 
anunciando o acordo.

Em seis décadas, Bob 
Dylan remodelou o folk, o 

rock e o pop e inspirou in-
contáveis   cantores. Vendeu 
mais de 125 milhões de 
discos em todo o mundo e 
suas canções foram regrava-
das mais de 6.000 vezes por 
outros artistas, segundo a 
Universal Music. Sua contri-
buição ao mundo da música 
é tão marcante que em 2016 
o cantor recebeu o Prêmio 
Nobel de Literatura “por ter 
criado novas expressões po-
éticas na grande tradição da 
canção americana”.

A transação com a Uni-
versal Music não inclui can-
ções que Dylan escreva no 
futuro, deixando em aber-
to a possibilidade de que 
o cantor possa escolher 
trabalhar com outra gra-
vadora ou administrar os 
próprios direitos.

A negociação histórica 
vem na esteira da recupe-
ração do mercado musical 
causada pelo serviço de 
streaming. De acordo com 
a National Music Publishers 
Association, as gravadoras 
nos Estados Unidos arreca-
daram 3,7 bilhões de dólares 
em 2019, o que atraiu novos 
investidores pela receita 
constante e crescente gera-
da pelos direitos musicais.

O humorista Seu Wal-
demar, que apre-
senta o programa 

‘No Balaio‘, da TV Anhan-
guera, publicou no próprio 
Instagram no último do-
mingo (7) um vídeo con-
tendo nudez feminina. Na 
gravação explícita, que já 
não está disponível na rede 
social, uma garota aparece 
sentada e sem roupas nas 
partes inferiores. A moça 
aparenta não perceber que 
estava sendo filmada.

“Olha pra mim véi, o ne-
gócio lá do… como que cha-
ma? aquele trem que rachou 
lá? (sic)”, diz Waldemar, dan-
do zoom nas partes íntimas 
da jovem. A gravação, que 
tem duração de 15 segun-

dos, também expõe o rosto 
da jovem. A gravação teria 
permanecido no ar por cerca 
de oito minutos.

A assessoria de Walde-
mar disse que o apresen-
tador “não está passando 
bem de saúde” mas que 
iria providenciar o retor-
no. O site também en-
trou em contato com a TV 
Anhanguera.

Polêmica com camiseta
Não é a primeira vez que 

o humorista se envolve em 
uma polêmica referente a 
assuntos sexuais. Em julho 
do ano passado, a Globo 
excluiu das plataformas de 
streaming da emissora um 
programa do ‘No Balaio‘, 

comandado por Seu Wal-
demar ao lado de Ana Cla-
ra Paim, por causa de uma 
mensagem disposta na 
camiseta do apresentador. 
Frase em inglês era obs-
cena e estava relacionada 
ao sexo oral. O figurino foi 
usado por Waldemar du-
rante uma entrevista com o 
cantor Filipe Labre.

De acordo com o site 
Observatório da TV, o por-
tal procurou a Globo, na 
época, e não teve nenhuma 
resposta. “A TV Anhangue-
ra não possui assessoria e 
o agente de Seu Waldemar 
disse que daria um retorno 
assim que encontrasse o ar-
tista, mas isso não aconte-
ceu” lê-se na reportagem.

Covid
O humorista ganhou evi-

dência, em 2020, depois de 
ter sido internado em estado 
grave com falta de ar. Primei-
ramente diagnosticado com 
pneumonia, a família do hu-
morista confirmou dois dias 
depois que ele tinha sido tes-
tado positivo para Covid-19.

O comunicador perma-
neceu em estado grave e 
durante alguns dias ficou na 
Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI) de um hospital de 
Goiânia. No dia 17 de abril, a 
família de Waldemar afirmou 
que ele estava curado do Co-
vid-19, contudo, continuou 
internado por conta de com-
plicações causadas por uma 
infecção bacteriológica.

Reprodução/Instagram

Seu Waldemar publica em rede 
social video com nudez feminina 

Bob Dylan vende direitos de 
suas músicas por 300 milhões


