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Após ser cobrado pelo novo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o ministro da Economia, Paulo Guedes, se ma-
nifestou sobre o auxílio emergencial. A retomada do benefício é defendida pelo senador, que fez hoje sua primeira visita ao ministro.
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O governador Ronaldo 
Caiado visitou hoje de 
manhã o ex-prefeito 

de Goiânia, Iris Rezende, no 
escritório da Av. T-9. Caiado 
chegou por volta das 8h e foi 
embora uma hora e meia de-
pois. Um terço desse tempo, 
os dois passaram sozinhos, 
em uma sala fechada.

Iris tem evitado falar de 
política, ainda mais quando 
a palavra eleição é citada. A 
todos que o abordam, repe-
te que não será mais candi-
dato e, portanto, não cabe 

a ele falar sobre o assunto. 
Isso é o que ele diz, não o 
que dizem, pensam e pelo 
que torcem os mais próxi-
mos dos dois. Até adversá-
rios vaticinam: ele será can-
didato ao Senado.

Uma chapa de Caiado 
com Iris para senador seria, 
na visão geral, muito forte, e 
consolidaria um cenário por 
si só já favorável à reeleição 
do governador. Colocaria, 
principalmente, o MDB em 
xeque: apoiar Caiado ou en-
frentá-lo mais uma vez?

Na disputa passada, o 
MDB perdeu com o presiden-
te da legenda, Daniel Vilela, 
candidato ao governo. Agora, 
tem Daniel e o prefeito de 
Aparecida de Goiânia, Gusta-
vo Mendanha, como nomes 
prováveis para o ano que vem.

Não é missão impossível 
uma volta de Iris, que se dá 
por aposentado, à política. A 
resistência neste momento 
cumpre o ritual de quem aca-
ba de deixar o poder com índi-
ce elevado de aprovação e po-
pularidade. Tudo a seu tempo, 

ele sempre deixa claro e todos 
à sua volta assim entendem.

Iris não querer ser prota-
gonista hoje é mais que tudo 
o cuidado de quem não quer 
se expor a ponto de atrapa-
lhar seu sucessor na prefei-
tura e também a estratégia 
do experiente político que 
não vê sentido em antecipar 
um debate fora de hora.

Caiado, com a visita, faz 
um gesto precioso. É o go-
vernador que vai até o ex-go-
vernador e ex-prefeito. Um 
encontro de amigos refor-

çando não só essa amizade, 
mas também a esperança de 
uma aliança que tem poten-
cial vencedor. Esperança ou, 
quem sabe, a possibilidade.

Em suas redes sociais, Iris 
publicou: “Receber o governa-
dor Ronaldo Caiado é sempre 
motivo de alegria. Um amigo 
que a vida pública me deu. 
Hoje tivemos a oportunidade 
de falar sobre inúmeras ques-
tões do nosso Estado. Bom 
ver sua liderança, sua motiva-
ção. Ele trabalha incessante-
mente por Goiás.”

Reprodução

Reprodução

Nesta quinta-feira, 
04, o Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública 
lançou uma campanha 
para combater a ven-
da de vacinas falsifica-
das contra a Covid-19 
pela internet. Usando o 
slogan “Vacina Pirata, 
Não!”, o objetivo é aler-
tar os cidadãos sobre 
os riscos à saúde, assim 
como lembrar que nes-
se momento apenas o 
poder público, através 
do Sistema Único de 
Saúde (SUS), está auto-
rizado a fornecer a vaci-
na, sendo esta gratuita.

A Secretaria Nacional 
do Consumidor (Sena-
con), por meio de nota, 
informou que está ana-
lisando mais de 2 mil 
páginas virtuais que são 
suspeitas, de alguma 
forma, comercializando 
as vacinas piratas ou 
induzindo o consumi-
dor a realizar a compra. 
A Senacon acrescenta 
que fará varreduras em 
páginas de comércios 
eletrônicos para encon-
trar anúncios e vendas 
ilegais.

A campanha está 
veiculada nas redes so-
ciais do Ministério da 
Justiça, sendo resultado 
da ação do Conselho 
Nacional de Combate à 
Pirataria (CNCP), junto 
com outros órgãos pú-
blicos. “Com a crescente 
expansão do comércio 
eletrônico, principal-
mente durante a pande-
mia, a comercialização 
de produtos pirateados 
no meio digital já é de 
conhecimento do CNCP, 
o qual, inclusive, lançou 
em 2020 dois guias de 
boas práticas e orienta-
ções para mitigar o pro-
blema”, informa a nota.

Além disso, a Senacon 
criou um canal exclusivo 
para realização de denún-
cias. Elas devem ser en-
viadas para o email vaci-
napiratacncp@mj.gov.br.

O prefeito Rogério Cruz 
(Republicanos) publicou 
um novo decreto que fle-
xibiliza o horário de fecha-
mento de distribuidoras e 
lojas de conveniência e igua-
la ao horário que os bares e 
restaurantes deverão ter as 
atividades encerradas: a par-
tir desta sexta-feira (05/02) 
todos os estabelecimentos 
devem fechar às 23h. O do-
cumento também mantém 
o horário de encerramento 
para as músicas ao vivo: 22h. 

O novo texto não deve 
agradar os donos de bares 
e restaurantes que pres-

sionavam o prefeito Rogé-
rio Cruz para estender o 
horário de funcionamen-
to dos estabelecimentos 
para meia-noite. “Estamos 
aguardando para ver se 
conseguimos uma agenda 
com ele [prefeito], no intui-
to de achar um outro cami-
nho que não seja esse de 
fechamento às 23h porque 
a gente entende que ficou 
pior do que o decreto do 
governador”, destacou Fre-
derico Costa, diretor execu-
tivo da Associação Brasilei-
ra dos Bares e Restaurantes 
– Goiás (Abrasel-GO) ao 

Diário de Goiás, na última 
quinta-feira (28/01). 

A reunião que Frederi-
co se referiu aconteceu na 
sexta-feira (29/01) quando 
o prefeito Rogério Cruz ficou 
de levar a demanda ao Comi-
tê de Operações Emergen-
ciais para tratar de assuntos 
e demandas referentes ao 
coronavírus. Ontem (03/02), 
o COE apresentou um pare-
cer autorizativo, e a expecta-
tiva dos bares e restaurantes 
era que assim que o texto 
fosse publicado, eles pudes-
sem funcionar com o novo 
horário de funcionamento.

Ronaldo Caiado visita Iris Rezende e 
reforça torcida para união em 2022
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O governador Ronaldo 
Caiado afirmou que 
busca mais uma alter-

nativa para acelerar o processo 
de vacinação contra a Covid-19. 
Durante coletiva de imprensa, 
realizada na manhã desta quin-
ta-feira (04/02), no Palácio das 
Esmeraldas, Caiado anunciou 
que o imunizante produzido 
pela Johnson & Johnson já se 
encontra na terceira etapa de 
análise e que, se for validado, 
“vai promover uma diferença 
enorme e uma rapidez maior, 
porque não dependerá de uma 
segunda dose”.

“É um laboratório con-
ceituado, existe o prognós-
tico de ser apenas uma 
aplicação. Isso muda muito, 
além do fato de que a tem-
peratura de conservação 
da vacina não altera de 2 
ºC a 8 ºC”, explicou Caiado. 
“Estamos esperançosos. Não 
teríamos dificuldade nenhu-
ma em fazer a vacinação em 
todo o país”, completou.

Além dessa intermediação 
com a empresa norte-ameri-
cana, Caiado informou, para 
breve, a realização de uma 
videoconferência on-line en-
tre todos os governadores e 

o embaixador da China no 
Brasil, Yang Wanming. “Que-
remos mostrar a necessida-
de de avançar, já que o Brasil 
tem capacidade de produção 
que pode chegar a 1,5 milhão 
de vacinas por dia”, disse, ao 
considerar para a empreitada 
os laboratórios da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do 
Instituto Butantan.

O governador classificou 
a confirmação de uma possí-
vel parceria com os chineses 
como “algo substantivo e 
que pode auxiliar o mundo 
todo”. “Seis meses seriam 
mais do que suficientes para 
vacinar a população brasilei-
ra”, projetou Caiado.

Em relação aos idosos, o 
líder goiano destacou que 
tem se empenhado junto 
ao Ministério da Saúde 
para que os idosos sejam 
incluídos no grupo prio-
ritário, a partir da chega-
da da próxima remessa de 
imunobiológicos contra o 
novo coronavírus. “Já havia 
opinado antes, mas, agora, 
eles se sensibilizaram, já 
que o percentual de óbitos 
[na faixa etária da terceira 
idade] é maior”, detalhou.

O projeto Se Essa Rua Fos-
se Minha, coordenado pelo 
sistema S (Sesc, Senac, Senai 
e Senar) e Fecomércio, em 
parceria com a Prefeitura de 
Goiânia e o Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social (Seds), 
vem atendendo em média 16 

pessoas por dia. Iniciado em 9 
de dezembro do ano passa-
do, o projeto é voltado para 
pessoas em situação de rua, 
que, no espaço, têm atendi-
mento odontológico emer-
gencial, além de outros. 

Até o momento, mais de 
400 pessoas já foram atendi-

das, segundo a coordenadora 
do projeto, Letícia Alves. A 
dona Joselma Gomes da Silva 
e suas duas filhas fazem parte 
desse grupo. Elas chegaram 
ao local de atendimento, no 
estacionamento do Mutirama, 
em Goiânia, buscando trata-
mento odontológico e, assim 

que passaram pela equipe de 
triagem, foram encaminhadas 
para atendimento básico, com 
limpeza e identificação das de-
mandas para tratamento. 

Ela revelou que não teria di-
nheiro para arcar com o trata-
mento. “É uma oportunidade 
de cuidar dos dentes”, afirmou 

ela. Além da limpeza e orienta-
ção sobre higiene bucal, são re-
alizados ainda extração, curati-
vos e restauração dentária.

No local também são ofere-
cidos serviços de banho, corte 
de cabelo e barba para as pes-
soas em situação de rua e ido-
sos abrigados em instituições, 

além de banheiro para banho. 
A unidade fornece também 
refeições para as pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social e eles recebem um kit 
com toalha, máscaras, camise-
ta, creme dental, escova e fio 
dental. A unidade móvel fun-
cionará até o mês de março. 

Reprodução

Projeto Se Essa Rua ajuda pessoas em situação de rua recebem atendimento odontológico

Governador busca acelerar imunização 
com vacina de uma dose contra Covid
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Após ser cobrado pelo 
novo presidente do 
Congresso, senador 

Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
o ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, se manifestou na 
noite desta quinta-feira (4/2) 
sobre o auxílio emergencial. 
A retomada do benefício é 
defendida pelo senador, que 
fez hoje sua primeira visita 
ao ministro depois de ser 
eleito para um mandato de 
dois anos na última segun-
da-feira (1º/2). Antes dele, 
Guedes recebeu o presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), num gesto de rea-
proximação do Congresso.

O ministro disse em en-
trevista que o auxílio emer-
gencial “pode ser mais foca-
lizado”, lembrando que 64 
milhões de pessoas foram 
atendidas no ano passado.

A ajuda mensal socorreu 
pessoas de baixa renda pre-
judicadas economicamente 
pela pandemia do novo coro-
navírus. O governo alega que 
não tem recursos para pros-
seguir com o programa nos 
mesmos moldes e que teve 
um custo de R$ 300 bilhões.

“O auxílio emergencial, 
se nós dispararmos as cláu-
sulas necessárias, dentro 
de um ambiente fiscal ro-
busto, mais focalizado, em 
vez de 64 milhões de pesso-
as, pode ser a metade dis-

so, porque a outra metade 
retorna para os programas 
sociais já existentes. Isso 
nós vamos nos entender ra-
pidamente, porque a situa-
ção do Brasil exige essa ra-
pidez”, afirmou o ministro.

Pacheco disse que ouviu 
do ministro que ele irá bus-
car uma forma de conciliar o 
ajuste fiscal com o pagamen-
to do auxílio. “Temos que 
ter sensibilidade humana e 
socorrer essas pessoas (vul-

neráveis)”, informou o sena-
dor, alegando que essa é uma 
“preocupação do Congresso”.

O ministro disse que se o 
Congresso acionar o estado 
de calamidade, “temos condi-
ção de reagir”, mas observou 

que para isso é preciso cortar 
outras despesas. A Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) emergencial prevê cor-
tes em gastos do governo, 
principalmente com servido-
res (redução de jornada e sa-
lários, por exemplo).

Reforma tributária
Na conversa, os dois tam-

bém falaram sobre a reforma 
tributária, uma prioridade do 
governo. O Congresso discute 
três propostas de reforma. O 
presidente do Senado disse 
que a ideia é votar a medida 
ainda neste ano. Ele afirmou 
que caberá aos deputados e 
senadores decidir qual o me-
lhor texto. “Não vou impor qual 
projeto da reforma tributária 
vamos discutir”, esquivou-se.

O encontro de Guedes, Pa-
checo e Lira, em momentos 
separados, marca uma nova 
relação do ministro com o Con-
gresso. Guedes não tinha bom 
relacionamento com o ex-pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que deixou o 
cargo na última segunda-feira, 
acusado pelo governo de tra-
var a agenda das reformas.

Reprodução

Paulo Guedes admite volta de auxílio 
emergencial, mas para menos pessoas



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
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: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 
$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 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

tHILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
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 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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2657Goiás, Tocantins e DF, 5 de Fevereiro de 2021



classificados Goiás, Tocantins e DF, 5 de Fevereiro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



classificadosGoiás, Tocantins e DF, 5 de Fevereiro de 2021DIÁRIO DO ESTADO 7

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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 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
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
: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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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 
whatsapp:8220 -6898

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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
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
-------------------------------
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: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
-------------------------------
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 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
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880

PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
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Nesta quarta-feira, 3, o 
cantor e dançarino Maycon 
Douglas Pinto de Nasci-
mento Adão, o MC Maylon, 
de 21 anos, denunciou à 
polícia ter sido estuprado 
pelo vocalista do grupo 
de pagode Molejo, Ander-
son Leonardo. Segundo 
Maylon, o crime aconteceu 
em dezembro do ano pas-
sado em um hotel na Zona 
Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com MC 
Maylon, ele teria se encon-
trado com Anderson para 
uma reunião. Entretanto, 
quando estavam no carro a 
caminho da reunião, o can-
tor teria mudado o destino, 
levando Maylon para o ho-
tel sem consentimento.

Ainda segundo o MC, ele 
foi estuprado e agredido fisi-
camente e verbalmente por 
mais de uma hora. Em um 
vídeo publicado nas redes 
sociais, Maylon contou que 
seu sonho era casar virgem. 
Por esse motivo, ele foi ain-
da mais agredido verbal-
mente por Anderson, que, 

segundo Maylon, destruiu o 
seu sonho. “Dentro do hotel 
ele falou pra mim: você tem 
cara de puta, de prostituta, 
jamais achava que você era 
virgem com essas roupas.”, 
contou Maylon em vídeo.

Por meio do desabafo, o 
cantor também incentivou 
mulheres e homossexuais a 
denunciarem casos de abu-
so. “É muito triste, mulheres, 
gays, não deixem ninguém 
fazer isso com vocês, vocês 
são fortes. Eu não vou deixar 
o Anderson Leonardo acabar 
com meu sonho, minha vida 
e minha carreira. (…) Não 
fiquem com medo, denun-
ciem.”, afirmou Maylon.

Em nota, a assessoria de 
Anderson Leonardo disse 
que “os fatos publicados 
não são verdadeiros” e 
que “em mais de 30 anos 
de vida pública, jamais ti-
vera seu nome ligado a 
qualquer ato criminoso ou 
que viesse a desabonar ou 
macular a sua imagem e 
carreira, seja de sua vida 
profissional ou pessoal”.

Cercada por rumores, 
a produção do tercei-
ro filme do “Homem-

-Aranha” estrelado por Tom 
Holland ganhou ainda mais 
expectativas após uma entre-
vista do ator para a revista Va-
riety nesta quinta (4/2). Sem 
poder revelar detalhes ou con-
firmar nada, Holland se con-
tentou em dizer que a próxima 
produção do Homem-Aranha 
será o filme solo de super-
-herói mais ambicioso já feito.

Com a chegada do próxi-
mo filme do Homem-Aranha 
aos cinemas, Tom Holland 
chegará à sua sexta partici-
pação como Peter Parker no 
MCU. O ator, que estreou no 
papel em Capitão América: 
Guerra Civil, apareceu ainda 
em Vingadores: Guerra Infi-
nita e Vingadores: Ultimato, 
e, obviamente, Homem-
-Aranha: De Volta ao Lar e 
Longe de Casa. Ainda assim, 

ele considera o longa ainda 
em produção do Teioso o fil-
me “individual de herói mais 
ambicioso de todos”.

“Posso dizer que é o fil-
me solo de super-herói mais 
ambicioso já feito. Quando 
você se senta, lê o roteiro, 
vê o que eles estão tentando 
fazer e percebe que estão 
tendo sucesso… é realmen-
te impressionante. Nunca vi 
um filme solo de super-he-
róis assim. E eu sou apenas, 
de novo, aquele merdinha 
sortudo que por acaso é o 
Homem-Aranha nisso tudo. 
Temos muito mais filmagens 
para fazer. Começamos an-
tes do Natal e filmamos por 
umas sete semanas. Para-
mos para as férias de Natal e 
então começamos de novo. 
Estou tão animado quanto 
todo mundo para vê-lo, que 
dirá fazer parte dele.”

O que se sabe é que o 

filme, ainda sem título ofi-
cial, deve seguir os eventos 
de “Homem-Aranha: Lon-
ge de Casa”, que terminou 
com J. Jonah Jameson reve-
lando a identidade secreta 
do herói para o mundo.

O status de astro alcan-
çado por Holland graças à 
sua presença na franquia 
comandada por Kevin Feige 
obviamente levou o ator a 
ser especulado em outras 
séries cinematográficas clás-
sicas. Embora tenha dois no-
vos projetos secretos enga-
tilhados, o ator revelou que 
“como um jovem britânico 
que ama o cinema”, seu pa-
pel dos sonhos no futuro se-
ria o do agente James Bond. 
“Só vou deixar isso no ar. Eu 
fico bem de terno”, brincou.

Holland, Zendaya, Marisa 
Tomei, Jacob Batalon e Tony 
Revolori vão voltar a seus 
papéis dos primeiros dois 

filmes, assim como J.K. Sim-
mons como JJJ, mas o elenco 
contará com muitas novida-
des, desde a participação 
de Benedict Cumberbatch 
como Doutor Estranho até o 
retorno de Jamie Foxx como 
Electro e Alfred Molina como 
Doutor Octopus.

Vale lembrar que Electro 
foi o vilão de “O Espetacular 
Homem-Aranha 2” (2012), 
em que o Aranha foi vivido 
por Andrew Garfield, e Oc-
topus enfrentou o Aranha de 
Tobey Maguire em “Homem-
-Aranha 2” (2004). Por conta 
disso, é forte a boataria em 
torno de uma trama envol-
vendo o multiverso e o en-
contro dos três intérpretes do 
Homem-Aranha no cinema.

A estreia do novo filme da 
Sony em parceria com a Mar-
vel está marcada para 16 de 
dezembro no Brasil, um dia 
antes do lançamento nos EUA.

Tom Holland diz que Homem-Aranha 3 
é “o filme de herói mais ambicioso” 

Cantor acusa vocalista 
do Molejo, Anderson 
Leonardo, de estupro


