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O Governo de Goiás publicou o lançamento do edital para seleção de projetos de dinamização de espaços de cultura, do Fundo de Arte e Cultu-
ra (FAC), no valor de R$ 2 milhões. A iniciativa visa apoiar locais privados ou municipais que promovam atividades culturais, eventos e festivais 
de arte, bem como geração de renda aos trabalhadores da cultura, cujos recursos já foram autorizados pelo governador Ronaldo Caiado.
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Prefeito Rogério Cruz completa 100 
dias de gestão à frente da Prefeitura 
Aos 100 dias de gestão, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz (Republicanos) 
lembrou a perda de Maguito Vilela (em 13 de janeiro) e disse que está 
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Aos 100 dias de gestão, 
o prefeito de Goiânia 
Rogério Cruz (Repu-

blicanos) lembrou a perda 
de Maguito Vilela (em 13 
de janeiro) e disse que está 
focado na gestão para cor-
responder às expectativas 
dos goianienses. “Apesar de 
todas as tragédias causadas 
pela pandemia e pela perda 
do nosso eterno governador 
Maguito Vilela, estamos fo-
cados na gestão, nos supe-
rando para corresponder às 
expectativas da população 
de Goiânia.”

Ainda segundo ele, o mo-
mento é de somar. “Não é 
hora de dividir.” O prefeito 
lembrou, ainda, a criação 
dos programas Renda Famí-
lia e IPTU social. “Quando 
construímos esse projeto, 
ainda na campanha de 2020, 
sempre pensamos no pre-
sente e no futuro da nossa 
população. Precisávamos 
enfrentar a pandemia jun-
tos. Não vamos descansar 
um minuto enquanto tiver 
alguém precisando do nosso 
apoio. Por isso, precisamos 
somar nossas forças para 
salvar vidas”, afirmou.

Destaca-se, o Renda Fa-
mília é um benefício de R$ 
300 para famílias vulnerá-
veis comprarem alimentos 
no comércio local. A expec-
tativa é que 24 mil grupos 
familiares sejam beneficia-

dos. O IPTU Social, por sua 
vez, é a isenção daquelas fa-
mílias de baixa renda ao pa-
gamento do imposto predial 
e territorial, devendo atingir 
cerca de 50 mil famílias.

Outros pontos
O prefeito lembrou, ain-

da que, no período, projetos 
da gestão passada tiveram 
continuidade. Entre eles, a 
implantação do Complexo 
Viário Jamel Cecílio na Ave-
nida 136 com a Marginal 
Botafogo, o viaduto do Se-
tor Leste Universitário com 
Novo Mundo, a duplicação 

da Avenida Engler, no Parque 
Atheneu, o prolongamento 
da Avenida Leste/Oeste e a 
continuidade das obras de 
cinco CMEIs, nos bairros Vila 
Santa Helena, Parque Athe-
neu, Grande Retiro, Bairro 
Floresta e Residencial Men-
danha, além da retomada das 
obras dos CMEIS Jardim Real 
e Setor Solar Ville e mais.

Mas não foi só isso. O pe-
ríodo também foi marcado 
pelo rompimento do paço 
com o grupo do presidente 
estadual do MDB, Daniel Vi-
lela – filho de Maguito. No 
último dia 5, 14 secretários 

deixaram as respectivas pas-
tas. Entre as queixas, a sus-
pensão de obras de asfalto 
e a auditoria de contratos 
de 2017 para cá. A vinda 
de secretários desconheci-
dos aos goianienses, como 
Arthur Bernardes – que 
substituiu Andrey Azeredo 
na pasta de Governo, a pri-
meira alteração. Arthur é 
do PSD de Brasília e ligado 
à igreja Universal.

Recentemente, inclusive, 
a viúva de Maguito, Flávia Te-
les, disse que Rogério nunca 
se preocupou com o marido 
dela e pediu que tirasse a 

foto do mesmo do paço. O 
prefeito disse que atenderia 
o pedido de Flávia, mas que 
guardaria a foto na casa dele.

Ele afirmou, ainda, que 
que em momento algum 
desrespeitou a memória de 
Maguito e pediu perdão se 
em algum momento Flávia 
se sentiu ofendida. “Da mi-
nha parte, esse assunto se 
encerra por aqui em respei-
to à família. E também peço 
para a imprensa que não me 
pergunte mais sobre o as-
sunto em respeito a memó-
ria de Maguito Vilela e toda 
a família”, declarou em nota.

Reprodução

A Prefeitura de Goi-
ânia, por meio da Se-
cretaria Municipal de 
Políticas para as Mulhe-
res (SMPM), entregou 
cestas de alimentos, kits 
de higiene e roupas para 
mulheres em situação 
de vulnerabilidade no 
Bairro São Domingos e 
na Ocupação Mãos de 
Deus, na região Noroes-
te da capital.

A arrecadação foi rea-
lizada por meio da cam-
panha “Por Todas”, que 
já recolheu mais de cinco 
toneladas de alimentos e 
produtos de higiene na 
sede da secretaria, des-
de o dia 15 de março.

Estiveram presentes 
nas entregas, a primeira-
-dama de Goiânia, Thel-
ma Cruz, a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos, e 
a comandante da Patru-
lha Mulher Mais Segura 
da GCM, Flávia Modesto.

De acordo com a se-
cretária Tatiana Lemos, 
a Prefeitura vai seguir 
recebendo doações até 
o fim da pandemia, além 
disso, pede que empre-
sas de alimentos façam 
parte da campanha. 

Como doar
Podem ser doadas ces-

tas básicas ou alimentos 
não perecíveis, como ar-
roz, feijão, açúcar, macar-
rão, óleo, leite e bolacha, 
além de itens de higiene, 
como sabonete, creme 
dental, escova de den-
te, absorventes íntimos, 
fraldas descartáveis, ál-
cool em gel, máscaras 
em qualquer quantidade 
e brinquedos.

As doações podem ser 
levadas à sede da Secre-
taria da Mulher, de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. O agendamen-
to de entrega ou marcar 
para recolhimento das 
doações, devem ser fei-
tos pelo número/whatsa-
pp: (62) 9 8323-8737.

Rogério Cruz completa 100 dias de 
gestão à frente da Prefeitura de Goiânia

Seguindo o Calendário 
Nacional de Vacinação, 
a Secretaria de Saúde de 
Goiânia (SMS) inicia hoje a 
campanha contra a Influen-
za (H1N1). A vacinação para 
crianças, gestantes e puér-
peras ocorrerá nas salas de 
vacina das unidades básicas 
de saúde que não estejam 
aplicando as doses contra 
a Covid-19. O horário de 
funcionamento dos postos 
de vacinação será das 8h 
às 17h. Os profissionais de 
saúde serão vacinados por 
etapa, iniciando pelos hos-
pitais que internam pacien-
tes com influenza.

O secretário de Saúde 
de Goiânia, Durval Pedroso, 
alerta para o prazo entre a 
vacina contra a Covid-19 e 
a influenza. “A aplicação da 
H1N1 acontecerá de forma si-
multânea às doses da vacina 
contra a Covid-19, por isso, 
o Ministério da Saúde (MS) 
orienta que entre uma vaci-
na e outra seja respeitado o 
prazo de 14 dias, sendo que a 
vacina contra a Covid-19 deve 
ser ministrada primeiro e so-
mente depois a pessoa deve 
tomar a Influenza”, reforça.

Ele alerta também para 
a importância da vacina-
ção contra a influenza. “A 

adesão da campanha pela 
população continua sendo 
de suma importância para 
evitar complicações, interna-
ções e a mortalidade decor-
rentes das infecções pelo ví-
rus H1N1. Ainda mais neste 
momento de pandemia, em 
que devemos fazer de tudo 
para evitar a sobrecarga aos 
sistemas de saúde e oferecer 
proteção aos grupos que são 
mais vulneráveis,” ressalta 
Durval Pedroso.

Ao contrário das cam-
panhas anteriores de va-
cinação contra a H1N1, 
neste ano, foram incluídas 
crianças até 5 anos de ida-

de na primeira fase, pois 
elas não estavam previstas 
no calendário de vacinação 
da Covid-19, ao contrário 
dos idosos, grupo atual que 
está sendo vacinado, e que 
precisa do intervalo entre 
as duas vacinas.

Na primeira fase da cam-
panha, serão contemplados 
os grupos prioritários de-
finidos pelo Ministério da 
Saúde, sendo 100.340 crian-
ças, 15.844 gestantes, 2.604 
puérperas e 77.383 traba-
lhadores da Saúde. No final 
da primeira etapa um total 
de 196.171 pessoas devem 
ser vacinadas no município e 

470.976 mil devem receber 
as doses do imunobiológico 
até o final da campanha.

A estratégia de vacina-
ção contra a H1N1 será a 
seguinte: as crianças serão 
atendidas por faixa etária, 
já as gestantes e puérperas 
por demanda espontânea. 
Os trabalhadores da Saúde 
dos hospitais que atendem 
pacientes com Síndrome 
Respiratória Aguda (SRAG) 
serão vacinados nos seus 
locais de trabalho e os de-
mais em postos determi-
nados pela SMS, através de 
agendamento no aplicativo 
Prefeitura 24 horas.

Secretaria de Saúde: Vacinação contra a Influenza terá início hoje
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O Governo de Goiás 
publicou no suple-
mento do Diário 

Oficial da última sexta-feira 
(9/4) o lançamento do edi-
tal para seleção de projetos 
de dinamização de espaços 
de cultura, do Fundo de 
Arte e Cultura (FAC), no va-
lor de R$ 2 milhões. 

A iniciativa visa apoiar lo-
cais privados ou municipais 
que promovam atividades 
culturais, eventos e festivais 
de arte, bem como geração 
de renda aos trabalhadores 
da cultura, cujos recursos já 
foram autorizados pelo go-
vernador Ronaldo Caiado. O 
apoio financeiro às propos-
tas do segmento artístico-
-cultural será concedido 
conforme exigências estabe-
lecidas no referido edital. 

As inscrições ao pleito es-
tarão abertas a partir desta 
segunda-feira (12/4) e pode-
rão ser feitas dentro da pla-
taforma digital Mapa Goia-
no até dia 7 de junho. Para 
participar do edital é preciso 
que o candidato esteja ca-
dastrado no Mapa Goiano.

O secretário interino de 
Cultura, César Moura, con-

sidera que o lançamento do 
edital é mais um compro-
misso do Governo de Goiás 
no reconhecimento da im-
portância da atividade no 
Estado. “A classe cultural foi 
uma das mais afetadas di-
retamente pela pandemia 
de Covid-19. Ciente das difi-
culdades pelas quais o setor 

passa, o governador Ronaldo 
Caiado não tem medido es-
forços para priorizar ações 
de governo voltadas para 
artistas goianos. Este edi-
tal de R$ 2 milhões reforça 
esta preocupação em man-
ter emprego e renda aos 
envolvidos nas atividades 
culturais”, declara. 

A Secult Goiás reforça 
que antes da efetivação da 
inscrição, é necessário que 
o candidato estude o edital 
e monte o projeto primeiro, 
para que, a partir daí, ele 
possa ser inserido na plata-
forma. Para isso, haverá um 
prazo de mais de 50 dias, 
para que todos os interessa-

dos antecipem sua participa-
ção ao certame, sem prejuí-
zo do período legal. 

O edital, o modelo de for-
mulário de inscrição e os ane-
xos estarão disponíveis aos 
interessados na plataforma 
digital Mapa Goiano, no site e 
do FAC, além de atendimento 
pelo telefone: (62) 3201-4622.

O Governo de Goiás vai 
destinar R$ 1,250 milhão 
para contemplar mais de 50 
espaços como teatros, gale-
rias de arte, cinemas, cen-
tros e entidades culturais, 
cineclubes e pontos de cul-
tura privados (com ou sem 
fins lucrativos), ou públicos 
– ligados às prefeituras do 
interior goiano. 

Aos espaços públicos 
municipais, será reservada 
cota preferencial de 50%. 
A estimativa é de que pelo 
menos 600 empregos di-
retos sejam preservados 
com estes recursos, dentre 
eles, equipe de apoio às 
atividades artísticas.

Os R$ 750 mil restantes 
serão destinados a nove pro-
jetos que visem apoiar even-
tos e festivais culturais pro-
duzidos para a internet nas 
áreas do circo, dança, artes 
visuais, música, teatro, letras 
e cinema. A previsão é de 
que pelo menos 450 empre-
gos diretos sejam contem-
plados com estes recursos. 
Também haverá cota prefe-
rencial de 50% para proje-
tos municipais, voltados ao 
fomento no interior goiano.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado, entregou 
neste sábado (10/4) unida-
des habitacionais para 53 
famílias no Residencial João 
Paulo II, na região norte de 
Goiânia. Fruto de uma parce-
ria entre o Governo de Goiás, 
por meio da Agência Goiana 
de Habitação (Agehab), e a 
Caixa Econômica Federal, 

elas fazem parte da segunda 
etapa do empreendimento 
que estava paralisado há três 
anos e foi retomado pela atu-
al gestão. “Sei a luta e enten-
do a ansiedade de cada uma 
das famílias, que esperam há 
sete anos para ter sua casa 
própria, seu local de seguran-
ça”, afirmou Caiado.

 O governador pontuou 

que recebeu o Estado com 
mais de 400 obras paradas. 
“Creche, escola, hospital, 
casa de idoso, rodovias, pon-
tes e, além disso, os servi-
dores estavam há um mês 
e meio sem receber salário. 
Policial militar recebendo 
R$ 1,5 mil de salário”, exem-
plificou. “Trabalhamos, eu 
com meus secretários e pre-

sidentes de órgãos, com se-
riedade, afinco e competên-
cia. O povo está cansado de 
promessas”, afirmou Caiado 
que destacou ter um com-
promisso: “só entrego obra 
acabada”. “Há o cumpri-
mento do que foi acertado. 
É a diferença construída no 
decorrer de nosso mandato”, 
salientou o governador.

 Uma das contempladas 
com moradia no Residencial 
João Paulo II foi Herllen Dan-
tas Boaventura, de 47 anos, 
que, ao receber a chave sim-
bólica neste sábado, deu fim 
a uma espera de mais de 20 
anos e, de quebra, se viu livre 
do aluguel de R$ 600,00 onde 
atualmente vive, em Apare-
cida de Goiânia. A partir de 

agora vai pagar uma presta-
ção mais suave, de R$ 250,00, 
daquela que será, enfim, sua 
moradia própria. “Hoje ter 
nossa casa é um bem maior, 
para proteção de nossas fa-
mílias e de nós mesmos”, diz 
a servidora pública, que irá 
morar na residência com a fi-
lha de 15 anos. “Ela já estava 
angustiada”, comentou.

Reprodução

Caiado entrega mais 53 moradias no Residencial João Paulo II, em Goiânia

Secult lança edital para fomentar espaços 
que realizam atividades culturais em Goiás



Um projeto ambicioso 
está em andamento em En-
cantado, cidade com 22 mil 
habitantes a 144 quilôme-
tros de Porto Alegre (RS). A 
obra, iniciada em 2019, é a 
de um Cristo que promete, 
segundo seus idealizadores, 
ser maior que o icônico Cris-
to Redentor, ponto turístico 
famoso no alto do Corcova-
do, Rio de Janeiro.

A construção foi idealiza-
da por um padre da cidade, 
para “transmitir a fé do povo 

de Encantado e promover o 
turismo na região”. Os escul-
tores Genesio Moura e Ma-
rkus Moura, pai e filho, são 
os responsáveis pela obra.

Na semana que passou, a 
construção, erguida no Mor-
ro das Antenas, recebeu os 
braços e a cabeça da estátua, 
que terá 43 metros de altu-
ra, incluindo seu pedestal. 
Segundo a Associação Ami-
gos de Cristo, que coordena 
os trabalhos, a conclusão da 
peça grandiosa está prevista 

para o final deste ano.
“Com certeza é um dia de 

festa, de devoção”, comemo-
rou nas redes sociais Gilson 
Conzatti, vereador e filho de 
Adroaldo Conzatti, prefeito 
da cidade que acolheu a ideia 
e morreu em março por com-
plicações da Covid-19.

O orçamento de 2 mi-
lhões de reais foi financiado 
com doações e sem dinheiro 
público, segundo a Associa-
ção Amigos de Cristo, forma-
da por voluntários. A institui-
ção segue com a campanha 
de arrecadação de fundos 
para concluir a obra.

Cristo Protetor
A estátua de Encantado, 

que terá o nome de Cristo 
Protetor, deve se tornar a ter-
ceira estátua do gênero mais 
alta no mundo. A extensão de 
mão a mão é de 36 metros. 
A previsão é de que ela tenha 
um elevador interno e um 
mirante para os turistas.

Inaugurado em outubro 
de 1931, o Cristo Redentor 
do Rio, cartão postal mais 
famoso do Brasil, tem 38 
metros de altura, incluindo 
o pedestal.
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As alterações promo-
vidas no Código de 
Trânsito Brasileiro 

(CTB) entram em vigor a partir 
desta segunda-feira (12). As 
mudanças foram sancionadas 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
em outubro do ano passado, 
quando ficou definido que a 
vigência passaria a ocorrer 
180 dias após a sanção.

A partir de agora, os mo-
toristas devem ficar atentos 
aos novos prazos de reno-
vação da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), ao nú-
mero de pontos que podem 
gerar a suspensão de dirigir 
e à punição de quem causar 
uma morte ao conduzir o veí-
culo após ter ingerido bebida 
alcoólica ou ter usado drogas.

Os exames de aptidão fí-
sica e mental para renovação 
da CNH não serão mais reali-
zados a cada cinco anos. Ago-
ra, a validade será de dez anos 
para motoristas com idade 
inferior a 50 anos; cinco anos 
para motoristas com idade 
igual ou superior a 50 anos e 
inferior a 70 e três anos para 
motoristas com idade igual ou 
superior a 70 anos. 

Sobre a pontuação, a lei 
agora estabelece uma gra-
dação de 20, 30 ou 40 pon-
tos em 12 meses conforme 
haja infrações gravíssimas 
ou não. Atualmente, a sus-

pensão ocorre com 20 pon-
tos, independentemente 
do tipo de infração.

Dessa forma, o condutor 
será suspenso com 20 pon-
tos se tiver cometido duas 
ou mais infrações gravíssi-
mas; com 30 pontos se tiver 
uma infração gravíssima; e 
com 40 pontos se não tiver 
cometido infração gravíssi-

ma no período de 12 meses.
Os condutores que exer-

cem atividades remunera-
das terão seu documento 
suspenso com 40 pontos, 
independentemente da na-
tureza das infrações. Essa 
regra atinge motoristas de 
ônibus ou caminhões, taxis-
tas, motoristas de aplicativo 
ou moto-taxistas. Se esses 

condutores participarem de 
curso preventivo de recicla-
gem ao atingir 30 pontos, 
em 12 meses, toda a pontu-
ação será zerada.

As novas regras proíbem 
que condutores condenados 
por  homicídio culposo ou 
lesão corporal sob efeito de 
álcool ou outro psicoativo 
tenham pena de prisão con-

vertida em  alternativas.

Cadeirinhas
O uso de cadeirinhas no 

banco traseiro passa a ser 
obrigatório para crianças com 
idade inferior a 10 anos que 
não tenham atingido 1,45 
metro de altura. Pela regra 
antiga, somente a idade da 
criança era levada em conta.

Recall
Nos casos de chamamen-

tos pelas montadoras para 
correção de defeitos em 
veículos (recall), o automó-
vel somente será licencia-
do após a comprovação de 
que houve atendimento das 
campanhas de reparo. 

Motociclistas
Para os motociclistas, 

a nova lei restringe a cir-
culação de crianças na 
garupa das motos. Antes, 
a legislação permitia que 
crianças maiores de sete 
anos podiam ir na garu-
pa. Agora, a idade mínima 
para levar uma criança na 
moto é 10 anos.

Andar com o farol da mo-
tocicleta apagado passará 
a ser considerada infração 
média, sujeita a multa de 
R$ 130,16. Antes, isso era 
considerado como infração 
gravíssima, sujeita a multa e 
apreensão da CNH e até sus-
pensão do direito de pilotar. 

Pilotar motocicleta sem 
viseira ou óculos de prote-
ção ou com a viseira levan-
tada passa  ser uma infração 
média, com multa de R$ 
130,16. Antes, era consi-
derada infração gravíssima 
andar sem viseira e infração 
leve pilotar com viseira le-
vantada ou danificada.

Divulgação

Divulgação

Nova lei de trânsito entra em vigor hoje

Brasil terá um novo Cristo gigante em Rio 
Grande do sul, mais alto que o do Rio de Janeiro

Divulgação
Para ser um domin-

go perfeito, só faltou o 
Mané Garrincha lotado, 
as torcidas de Flamengo 
e Palmeiras se revezando 
nas alegrias e nos sofri-
mentos, nos cantos e nos 
silêncios de angústia. Por-
que, de resto, tudo que 
faz um jogo memorável 
esteve presente: grandes 
jogadores, bom futebol, 
alternâncias no domínio 
das ações, grandes defe-
sas dos goleiros, emoção. 
Quem comemorou no fim 
foi o Flamengo, que ven-
ceu nos pênaltis por 6 a 5, 
depois do empate em 2 a 
2 e se sagrou campeão da 
Supercopa do Brasil.

Era possível esperar 
um grande jogo entre os 
dois times que disputam 
a hegemonia do futebol 
brasileiro. As equipes fize-
ram uma partida à altura 
dos dois últimos campe-
ões da Libertadores, do 
atual campeão brasileiro 
contra o detentor do títu-
lo da Copa do Brasil. Mas 
a morosidade natural de 

um começo de temporada 
ainda em meio à pande-
mia e o nervosismo que 
sempre dá as caras numa 
decisão poderia ofuscar o 
potencial do duelo.

Ainda bem que não 
aconteceu. O golaço do 
Palmeiras, logo no começo, 
com Raphael Veiga, aju-
dou. O Flamengo correu 
atrás da virada ainda no 
primeiro tempo, com Ga-
bigol, que aproveitou uma 
grande jogada de Filipe 
Luis, e com Arrascaeta, em 
uma bela jogada individual.

O nervosismo da parti-
da fez com que Abel Fer-
reira fosse expulso ainda 
no primeiro tempo, mas 
ele não precisou estar à 
beira do gramado para 
mexer no Palmeiras. O 
time voltou melhor para 
o segundo tempo e co-
meçou a martelar a de-
fesa rubro-negra. Tanto 
fez que Rony sofreu pê-
nalti. Raphael Veiga em-
patou e a partida termi-
nou com o time paulista 
mais próximo de vencer 
do que os cariocas.

Flamengo bate Palmeiras e leva Su-
percopa, primeiro título da temporada



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 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 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 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

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 
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$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
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

Veículos
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JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
jo iaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 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 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
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
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777

-------------------------------
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. 
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

-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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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Os Estados Unidos e 
o Irã deram o pri-
meiro passo para 

salvar o acordo nuclear, que 
permanecia praticamente 
sem saída desde que há três 
anos Donald Trump se re-
tirou do pacto e retomou o 
caminho das sanções. Após 
a ofensiva diplomática des-
lanchada pela União Euro-
peia, Washington e Teerã 
lançaram um processo de 
conversações indiretas para 
voltarem a se submeterem 
aos termos do documento 
assinado sob a presidência 
de Barack Obama. As negoci-
ações, que devem durar vári-
os dias, estarão concentradas 
em dois comitês de especia-
listas que buscarão vincular 
o regime iraniano aos seus 
compromissos nucleares e o 
Governo dos Estados Unidos 
à retirada das sanções.

A mesma cidade, mas sa-
las diferentes. A Administra-
ção de Joe Biden e o Gover-
no Hasan Rohani deram os 
primeiros passos em Viena 
para abrir uma nova etapa 
e retomar os termos do pac-
to selado em 14 de julho de 
2015, que buscava impedir 
que o Irã se tornasse uma 
potência nuclear. Seus diplo-

matas não se sentaram cara 
a cara nesta terça-feira. Nem 
sequer estavam no mesmo 
hotel. Mas sua mensagem 
circula de uma parte a outra 
por meio dos diplomatas eu-
ropeus que participaram da 
reunião do chamado Plano 
de Ação Integral Conjunto 
(JCPOA, na sigla em inglês).

As duas partes não pu-
deram participar da reunião 
porque, primeiro, os Estados 
Unidos decidiram se reti-
rar desse pacto em maio de 
2018. O então presidente 
Donald Trump qualificou o 
documento assinado por 
seu antecessor como “o pior 
acordo já firmado” e optou 

por abandoná-lo para for-
çar uma renegociação dos 
termos por parte do Teerã. 
O efeito foi o oposto: o re-
gime iraniano, desde então, 
enriqueceu mais urânio e em 
níveis mais elevados do que 
os permitidos. A este impe-
dimento acrescenta-se que 
o Irã afirmou que não pre-

tendia sentar-se a nenhuma 
outra mesa com os Estados 
Unidos se as sanções impos-
tas por Trump não fossem 
retiradas antes. A Adminis-
tração do democrata Joe 
Biden, por sua vez, preten-
de regressar a esse acordo, 
mas não retirará as sanções 
enquanto o Irã não voltar a 

cumpri-lo. E esse bloqueio 
se prolonga até agora.

Os desafios foram dando 
lugar aos gestos. O emissário 
da Casa Branca, Robert Mal-
ley, havia afirmado à rede de 
televisão PBS: “Os Estados 
Unidos sabem que, para vol-
tar a cumprir, terão de retirar 
as sanções que são incompa-
tíveis com o acordo alcançado 
com o Irã”. O porta-voz do Go-
verno iraniano, Ali Rabii, viu 
nessas palavras uma “posição 
realista e promissora”, que 
“poderia ser o início de uma 
correção” de um tempo que 
havia colocado “a diplomacia 
em um beco sem saída”.

A reunião teve início às 
14h30 em Viena (9h30 pelo 
horário de Brasília), após vá-
rios encontros bilaterais pre-
paratórios entre os partici-
pantes. Estiveram presentes 
os atuais países do acordo: 
o Irã, o chamado E3 (Reino 
Unido, Alemanha e França) 
e o E2 (China e Rússia). Os 
enviados norte-americanos 
estavam esperando em um 
hotel próximo. Quase uma 
hora e meia depois, a reu-
nião multilateral já havia ter-
minado e o primeiro grupo 
de trabalho estava marcado 
para as 17 horas.

Reprodução

Estados Unidos e Irã dão o primeiro passo 
para salvar o acordo nuclear entre os países
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JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
jo iaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
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

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 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 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
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
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777

-------------------------------
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. 
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

-------------------------------
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, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 12 de Abril de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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O filme “Adão Negro”, 
baseado no arqui-inimigo 
do Shazam, da DC Comics, 
começou suas filmagens 
nesta semana, de acordo 
com uma postagem feita 
por Dwayne “The Rock” Jo-
hnson em sua conta oficial 
no Instagram. Em meio ao 
início da produção, hou-
ve também a contratação 
de mais um membro para 
o elenco: James Cusati-
-Moyer, que foi indicado ao 
Tony Awards pelo seu tra-
balho na peça ‘Slave Play’, 
se uniu ao time em um pa-
pel ainda não divulgado.

“Pronto para ‘Adão 
Negro’. É sempre o esfor-
ço que fazemos quando 
ninguém está vendo que 
muda o jogo. Sou grato 
pela luta (e pelo rosto do 
meu espírito guerreiro 
sempre cuidando de mim. 
A produção começa nesta 
semana”, diz o post de The 
Rock na rede social, ressal-
tando a cultura samoana 
que herdou de sua mãe, na 
última quarta-feira (7).

The Rock integrou-se ao 
filme (e, consequentemen-
te, ao universo cinemato-
gráfico da DC Comics) no 
início de 2018, alguns me-
ses após o anúncio oficial 
de que o filme seria pro-
duzido para ser integrado 

a outros longas da DC por 
meio do selo Warner Bros. 
Originalmente, ele deveria 
estrear em 22 de dezembro 
de 2021, mas atrasos cau-
sados pela Covid-19 fize-
ram com que as filmagens 
começassem apenas neste 
mês de abril, com estreia 
remanejada para 29 de ju-
lho de 2022.

O Adão Negro é um vi-
lão/anti-herói ligado ao rol 
de antagonistas do Sha-
zam (cujo filme em 2019 
colocou Zachary Levi no 
papel do herói), mas que 
já enfrentou também a 
Mulher-Maravilha e o 
Superman em diversas 
ocasiões nos quadrinhos 
— inclusive, este último 
rendeu até uma animação 
bem recebida pela crítica, 
já que uma das poucas fra-
quezas do homem de aço é 
justamente inimigos capa-
zes de usar magia.

Nascido Teth-Adam em 
1279 a.C, no Egito, Adão 
Negro é, originalmente, o 
filho do faraó Ramsés II. Im-
pressionando o mago Sha-
zam com seus atos de he-
roísmo, Teth-Adam tem-lhe 
concedidos poderes para se 
tornar o campeão do Egito, 
mas isso lhe corrompeu, 
ascendendo nele o desejo 
de controlar toda a magia. 

O imbróglio entre a 
Nike e o coletivo de 
artistas do Brooklyn 

MSCHF, responsável pelo po-
lêmico “tênis satânico” de Lil 
Nas X, está resolvido.

A batalha judicial travada 
ao longo dos últimos dias 
terminou com um acordo en-
tre as partes, mas quem vai 
“pagar a conta”, por assim di-
zer, são os fãs. A MSCHF ficou 
encarregada de pedir para 
que os consumidores que 
compraram os “Satan Shoes” 
do rapper devolvam volunta-
riamente todos os 666 pares 
colocados à venda.

Não é exatamente uma 
obrigação, mas a Nike con-
tou em um comunicado que 
não irá fornecer qualquer 

tipo de assistência a esses 
produtos. O acordo também 
garante que a MSCHF terá de 
reembolsar completamente 
todos os compradores que 
atenderem aos pedidos.

Segundo o Hollywood Re-
porter, também foi solicitada 
a devolução de uma linha 
similar chamada “Jesus Sho-
es”, disponibilizada em 2019. 
O processo surgiu porque a 
base dos tênis é a mesma 
do Nike Air Max 97, sendo 
desenvolvido sem o consenti-
mento da gigante americana.

Comunicado
A Nike não tem nada a 

ver com o Satan Shoes ou o 
Jesus Shoes. Se algum con-
sumidor esteve confuso, ou 

se eles quiserem devolver 
seus tênis, eles podem fazer 
isso e ter de volta todo seu 
dinheiro. Aqueles que opta-
rem por não devolver os sa-
patos, não terão o auxílio da 
Nike e, caso o produto apre-
sente qualquer problema ou 
defeito, devem contatar a 
MSCHF, não a Nike.

Do outro lado, a MSCHF 
também se pronunciou atra-
vés de um advogado e dei-
xou claro que seu objetivo 
artístico foi cumprido:

Com o Satan Shoes — 
que se esgotou em menos 
de um minuto — a MSCHF 
queria comentar sobre o 
absurdo da cultura de cola-
boração praticada por algu-
mas marcas, e sobre a per-

niciosidade da intolerância. 
Já tendo atingido seu ob-
jetivo artístico, a MSCHF 
reconhece que o acordo foi 
a melhor forma de superar 
esse processo e assim po-
der se dedicar à novos pro-
jetos artísticos.

O Satan Shoes fez parte 
de uma ação promocional 
do single “Montero (Call Me 
By Your Name)”, que está 
entre as canções mais ouvi-
das no mundo inteiro.

O clipe da música, que 
entrou para o topo das pa-
radas digitais nos Estados 
Unidos e da Inglaterra, já 
soma mais de 111 milhões 
de visualizações no YouTube 
e vem acumulando uma po-
lêmica atrás da outra.

Nike aceita acordo na Justiça por 
“tênis satânico” de Lil Nas X

Filmagens de ‘Adão Negro’ 
começa nesta semana


