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A Prefeitura de Goiânia, preocupada com a segurança e o bem-estar da população, continua investindo na melhoria da iluminação pública, 
promovendo a manutenção diária do sistema. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) conta com uma equipe exclusiva para 
cuidar desse serviço. A Diretoria de Serviços Públicos é responsável por esse grande departamento que conta com 178.560 mil lâmpadas.
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“Desde o início da 
circulação do 
coronavírus no 

Brasil, nós, profissionais da 
Saúde, nos colocamos na li-
nha de frente para cuidar dos 
acometidos pela Covid-19 e, 
por isso, estamos há um ano 
trabalhando exaustivamente, 
mas com a motivação de sal-
var vidas”. O depoimento é da 
enfermeira Denise Pires, que 
atua em unidades de Saúde 
da região Leste de Goiânia.

Denise, como muitos pro-
fissionais, está cansada e bus-
ca forças para o trabalho que 
continua árduo, com conquis-
tas, perdas, fortalecimento 
de amizades, amor, cansaço, 
exaustão, choro, tristeza, ale-
gria e emoção. Ela, que tam-
bém é coordenadora de Vigi-
lância Epidemiológica, conta 
que cada atendimento é uma 
esperança que se renova.

“Muitas vezes sabemos 
que o paciente jamais saberá 

quem somos, mas por alguns 
dias ele se sentiu bem cuida-
do e acolhido. Que sejamos 
lembrados assim: pelo brilho 
do olhar”, conta a enfermeira 
Denise. Atualmente, ela coor-
dena equipes de vacinação e, 
segundo ela, os colaborado-
res estão esperançosos.

“Busco incentivar a mi-
nha equipe e temos o cos-
tume de comemorar todas 
as ações do dia vencido. Es-
tamos imunizados, mas atu-

ando corajosamente em to-
dos os momentos”, destaca 
Denise, lembrando ter fica-
do por inúmeras vezes sem 
tempo para almoçar. “Tenho 
gratidão por estar viva e por 
encarar o maior desafio da 
minha carreira”, frisa.

Por outro lado, o urolo-
gista Carlos Costa, que não 
trabalhou na linha frente 
durante a primeira onda, se 
sentiu na obrigação de auxi-
liar os colegas nesta segunda 

onda. “Além dos atendimen-
tos do meu consultório, re-
solvi atuar na linha de frente 
da pandemia e somar forças 
com todos os profissionais 
que estão sendo verdadeiros 
heróis”, relata o médico.

Os números em Goiânia 
mostram o quão intenso está 
o trabalho dos profissionais 
da Saúde. Conforme o últi-
mo boletim divulgado nesta 
terça-feira (20/4) pela Pre-
feitura de Goiânia, 142.055 
pessoas tiveram diagnóstico 
da Covid-19 confirmados, 
352 pessoas estão em acom-
panhamento em casa, 5.572 
internadas em UTI, 135.973 
pessoas recuperadas e 4.219 
morreram.

Agradecimento
Em evento no Paço Mu-

nicipal, o prefeito Rogério 
Cruz fez um agradecimento 
especial aos profissionais da 
Saúde que lidam diretamen-
te com a Covid-19. “Agra-
deço a cada profissional de 
Saúde que está diariamente 
trabalhando no combate ao 
coronavírus”, disse. “O tra-
balho de cada um de vocês 
é extremamente fundamen-
tal. Tenho certeza que vocês 
serão eternamente lembra-
dos por muitos. Parabéns!”, 
enalteceu Rogério Cruz.

Reprodução

A Prefeitura de Goiâ-
nia, preocupada com a 
segurança e o bem-estar 
da população, continua 
investindo na melhoria 
da iluminação pública em 
toda a cidade, promoven-
do a manutenção diária 
do sistema. A Secretaria 
Municipal de Infraestrutu-
ra Urbana (Seinfra) conta 
com uma equipe exclusiva 
para cuidar desse serviço. 
A Diretoria de Serviços 
Públicos é responsável 
por esse grande depar-
tamento que conta com 
178.560 mil lâmpadas e 
traça sua programação 
diária para atender todas 
as regiões da cidade.

“Recebemos muitas 
solicitações da popula-
ção através do Serviço 
de Atendimento ao Ci-
dadão (3524-8363/3524-
8373/9-8493-7229) e do 
aplicativo Prefeitura 24 
horas, mas também te-
mos um cronograma se-
manal já estabelecido”, 
explica o secretário Faus-
to Sarmento.

Durante essa semana, 
as frentes de serviço es-
tão espalhadas por diver-
sos setores. Há ativida-
des, como a substituição 
de luminárias na via de 
acesso entre os bairros 
Vale dos Sonhos e Bela 
Goiânia, a troca de poste 
danificado na Avenida Di-
ógenes Dolival Sampaio e 
manutenção na Praça Cí-
vica, no Centro.

Na Marginal Cascavel, 
próximo à Avenida T-2, 
os funcionários da Seinfra 
realizam a reposição de 
fiação, troca de lâmpadas 
e manutenção em geral. 
Outra equipe se dedica 
aos parques do Comple-
xo Macambira-Anicuns, 
onde verifica o aterra-
mento dos postes e tam-
bém faz manutenções.

Além disso, a Seinfra 
ainda faz manutenções 
pontuais em praças no 
Bairro Vitória, no Resi-
dencial Alice Barbosa, no 
Bosque do Parque Muti-
rama e outros locais

Apesar da motivação por salvar vidas, 
profissionais da saúde estão cansados

Resultado de ação con-
junta entre a Câmara de 
Goiânia, a Universidade Fe-
deral de Goiás (UFG) e enti-
dades de representação de 
empreendedores e traba-
lhadores, a Campanha Va-
cina, Arte e Solidariedade 
entrega nesta quinta-feira 
(22/4) na capital as primei-
ras 3 toneladas de alimen-
tos arrecadadas durante o 
projeto. As cestas básicas 
serão entregues às famílias 
goianienses que tiveram 
a insegurança alimentar 
agravada e provocada pela 
pandemia de covid-19.

 A entrega dos alimen-
tos, com participação vere-
adores e dirigentes da UFG 
e das entidades classistas, 
será realizada na sede do 

Poder Legislativo, a partir 
das 8h30, com observân-
cia de todos os protocolos 
de prevenção da dissemi-
nação do novo coronaví-
rus. O acesso da imprensa 
ao ato, que será realizado 
antes da Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal, está 

permitido, também me-
diante o cumprimento de 
medidas sanitárias.

 
A campanha

A Campanha Vacina, Arte 
e Solidariedade é uma inicia-
tiva da Frente Parlamentar 
Vacina para Todos e de Com-

bate à Covid-19 da Câmara 
Municipal de Goiânia. A ação 
é uma resposta às demandas 
por apoio material e sócio-
-assistencial a pessoas, famí-
lias e grupos em situação de 
vulnerabilidade em razão do 
agravamento da pandemia, 
com impacto direto sobre a 
renda e o emprego.

 As entidades classistas 
têm com representante a 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de Goiás (Fecomér-
cio-GO). A ação estabeleceu 
que a UFG ficará respon-
sável pela distribuição dos 
alimentos arrecadados pela 
campanha, segundo crité-
rios prévios de prioridade.

 A primeira fase da cam-
panha vai até o final de 

junho e promoverá lives 
quinzenais com músicos 
goianos para incentivar as 
doações. A primeira apre-
sentação online na inter-
net será no próximo do-
mingo, dia 25 de abril, 
das 16h30 às 18h30, com 
transmissão pela UFG TV 
e redes sociais dos parcei-
ros: Xexéu e banda, Nina 
Soldera e Kleuber Garcez, 
além de Diego Moraes.

 A campanha arrecada 
alimentos não perecíveis 
ou cestas de alimentos, 
máscaras (N95), álcool e ál-
cool Gel (70%), produtos de 
higiene e limpeza e recur-
sos Financeiros. As doações 
podem ser feitas via pix, 
por meio da chave frente-
solidaria@rtve.org.br.

Câmara de Goiânia, UFG e setor produtivo entregam 3 toneladas de alimentos
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O governador Ronaldo 
Caiado lançou, nesta 
terça-feira (20/04), o 

novo Código de Ética e Con-
duta Profissional do Servidor 
e da Alta Administração do 
Poder Executivo Estadual. O 
documento, que foi elaborado 
com respaldo popular, reúne 
valores que devem ser assimi-
lados e colocados em prática 
pelo funcionalismo público.

A elaboração do novo 
código foi coordenada pela 
Controladoria-Geral do Es-
tado (CGE), em parceria com 
a Secretaria-Geral da Go-
vernadoria (SGG). Um dos 
diferenciais do conteúdo foi 
a consulta pública realizada 
pela internet, em que o cida-
dão goiano pôde opinar so-
bre o que espera do servidor. 
Essa pesquisa resultou na 
reunião de 102 qualidades 
desejadas e 74 indesejadas, 
além de 50 comportamentos 
esperados e outros 65 a se-
rem evitados.

Entre as qualidades do 
servidor estadual que a po-
pulação mais deseja estão 
honestidade/integridade, 
respeito, cordialidade, res-
ponsabilidade, agilidade, 
boa vontade, transparência, 
competência, compromisso e 

empatia. Nas principais qua-
lidades indesejadas figuram 
desonestidade, desrespeito, 
injustiça, irresponsabilidade, 
preguiça, má vontade, in-
competência, falta de com-
promisso e negligência.

Durante a apresentação, 
o governador destacou que a 
finalidade é alinhar as ações 
do servidor para balizar de-
cisões e para que não haja 
dúvidas sobre “ética, postu-

ra e espírito público”. Caiado 
ainda apontou uma premis-
sa para a conduta no âmbito 
governamental. “Respeito 
ao que é o patrimônio públi-
co. Não confundir patrimô-
nio público com patrimônio 
privado”, apontou.

Para o governador, o do-
cumento vai embasar as de-
cisões e respaldar agentes 
públicos em suas atribuições. 
“Se o governo, hoje, dá sinais 

claros de correção de rumos, 
de estruturação de como é 
aplicado o dinheiro público, 
se deve a cada um de vocês 
[servidores]”, enalteceu.

O controlador-geral do Es-
tado, Henrique Ziller, citou a 
confiança social como o prin-
cipal elemento para constru-
ção de uma relação entre o 
funcionalismo público e a 
sociedade. Para ele, o novo 
código aborda a ética e a con-

duta do servidor sob uma óti-
ca exclusivamente positiva. 
“É mais do que um avanço 
legislativo, é uma mudança 
conceitual e paradigmática 
na relação do servidor e do 
Poder Público com a popula-
ção”, acrescentou.

Já o secretário-geral da 
Governadoria, Adriano da 
Rocha Lima, afirmou que 
o material representa uma 
inovação. “Fizemos uma 

consulta popular para de-
terminar os valores que me-
lhor representam a nossa 
sociedade e que deverão ser 
seguidos pelos nossos servi-
dores”, destacou.

Modernização
Participou do lançamen-

to, por videoconferência, o 
especialista em ética e pro-
fessor Clóvis de Barros Filho. 
Foi ele que, em 2019, fez a 
provocação inicial para que 
Goiás avaliasse produzir um 
código de ética moderno, 
que levasse em conta a opi-
nião popular.

Para o pesquisador, a ma-
neira de produzir o novo 
código pelo Governo de 
Goiás foi inovadora e “deve 
receber da sociedade goia-
na reconhecimento”. “Todo 
o esforço realizado, no sen-
tido de conferir à ideia de 
justiça, na sociedade goia-
na, um fundamento que 
seja chancelado e avaliza-
do por todos, é o primeiro 
passo para a construção de 
relações justas”, defendeu. 
“É importante que o inte-
resse público prevaleça”, 
afirmou ao ponderar que a 
questão ética deve ser defi-
nida na convivência.

A Câmara dos Deputa-
dos aprovou, nesta quarta-
-feira (21), o Projeto de Lei 
795/2021, que prorroga os 
prazos de execução e de 
prestação de contas e permi-
te a utilização dos recursos 
remanescentes da Lei Aldir 
Blanc. Deste modo, os artis-
tas goianos poderão contar 
com cerca de R$ 50 milhões, 
divididos em 21 editais.

De autoria do Senado, o 
projeto, que contou com o 
apoio do Governo de Goiás e 
de outros estados, prorroga 
os prazos de utilização de R$ 
3 bilhões repassados a todo o 
País, em apoio ao setor cultu-
ral em decorrência da pande-
mia de Covid-19, e será envia-
do para sanção presidencial.

“A Secretaria de Cultura 
tem os editais prontos para 

usar todo o recurso da Lei Al-
dir Blanc, e só aguardávamos a 
liberação do Congresso Nacio-
nal. Já conversamos com vários 
parlamentares, fomos a Brasília 
e a própria classe artística está 
empenhada para isso”, destaca 
o secretário de Cultura do Esta-
do de Goiás, Cesar Moura. 

O superintendente de 
Fomento e Incentivo à Cul-
tura, da Secult, Nilson Jaime, 

afirma que a estratégia do 
Governo de Goiás para usar 
100% da verba, tão logo seja 
destravada, é para ampliação 
dos editais. “São 21 editais 
para atender especificamente 
os segmentos. Estamos tra-
balhando com planejamento, 
realizando lives semanais para 
pessoas do interior e dando 
capacitação para sanar qual-
quer dúvida”, declarou. 

De acordo com a Secult, 
uma das medidas para dar 
celeridade na captação do 
recurso é retirar obstáculos, 
como o de limitar a partici-
pação a quem recebeu outro 
auxílio do governo federal ou 
de quem declarou Imposto de 
Renda. “As pessoas vão po-
der se inscrever, pois estamos 
criando as condições para que 
o edital atenda o artista”, afir-

ma o superintendente.
Ainda conforme a pas-

ta, três editais da Lei Aldir 
Blanc lançados pela Secult/
Goiás no ano passado bene-
ficiaram mais de 1.530 pro-
jetos em todo o Estado, sen-
do que a maioria deles já 
está em execução e abrange 
diversas áreas como músi-
ca, audiovisual, culinária, 
artes plásticas e outras.

Reprodução

Após aprovação de lei, artistas goianos terão R$ 50 milhões em recursos

Estado de Goiás tem novo Código de Ética
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A Câmara dos Depu-
tados aprovou na 
madrugada desta 

quarta-feira (21/4) o proje-
to de lei (PL 5595/20) que 
proíbe a suspensão de aulas 
presenciais durante pande-
mias e calamidades públicas, 
exceto se houver critérios 
técnicos e científicos justifi-
cados pelo Poder Executivo 
quanto às condições sanitá-
rias do estado ou município. 
O PL torna a educação infan-
til, os ensinos fundamental 
e médio e a educação supe-
rior serviços essenciais, que 
são aqueles que não podem 
ser interrompidos durante a 
pandemia. A discussão e vo-
tação demoraram cerca de 
sete horas até a aprovação 
no plenário da Casa.

O texto, que segue agora 
para o Senado, prevê ain-
da, como estratégia para o 
retorno às aulas, critérios 
como prioridade na vacina-
ção de professores e funcio-
nários de escolas públicas 
e privadas e a prevenção 
ao contágio de estudantes, 
profissionais e familiares 
pelo novo coronavírus. Esse 
retorno deverá ter ações 
pactuadas entre estados e 
municípios, com participa-
ção de órgãos de educação, 

saúde e assistência social.
O projeto define parâ-

metros de infraestrutura 
sanitária e disponibilização 
de equipamentos de higieni-
zação e proteção, incluindo 
máscaras, álcool em gel 70%, 
água e sabão, nos momentos 
de recreio, de alimentação e 
no transporte escolar.

“Apesar dos esforços das 
redes estaduais e munici-

pais para a oferta do ensi-
no remoto, os prejuízos à 
aprendizagem de crianças e 
adolescentes, notadamen-
te os mais pobres e vulne-
ráveis, têm sido imensos 
pela suspensão das aulas 
presenciais. E mesmo com 
a adoção do ensino remo-
to, há estudos realizados 
em diversos países sobre 
os efeitos da pandemia de 

covid-19 na educação que 
evidenciam perdas significa-
tivas de aprendizagem”, ar-
gumentou a deputada Joice 
Hasselman (PSL-SP), autora 
do substitutivo aprovado.

Críticas
Parlamentares de diver-

sos partidos de oposição 
obstruíram os trabalhos du-
rante a votação por serem 

contra a volta durante a se-
gunda onda de pandemia 
de covid-19. Na avaliação da 
deputada professora Rosa 
Neide (PT-MT), é necessário 
discutir o aumento de tecno-
logia e equipamentos para 
que professores e alunos 
possam recuperar o tempo 
perdido durante o período 
de aulas paralisadas.

“Estamos no ápice da 

pandemia. Temos mais de 
360 mil mortos. Há milhares 
de profissionais da educação 
que já perderam a vida, mes-
mo com aula remota e fazen-
do algumas atividades pre-
senciais”, afirmou a deputada 
Rosa Neide. “Queremos, sim, 
vacinas para todos e todas, 
queremos tecnologia para as 
escolas, queremos protocolo 
seguro, e não obrigar profis-
sionais da educação a virem 
para a sala de aula para a 
morte, estudantes levarem o 
vírus para casa”.

Para a líder do PSOL, de-
putada Talíria Petrone (RJ), a 
discussão deve estar focada 
no estabelecimento de re-
gras seguras para viabilizar 
o retorno às aulas. Segundo 
a parlamentar, outro projeto 
de lei estabelece “critérios 
epidemiológicos”, “que não 
colocam em risco nem alu-
nos, nem famílias, nem pro-
fissionais de educação”.

“Nós queremos escolas 
abertas. Queria repetir aqui, 
queremos escolas abertas, 
porque entendemos que a 
escola é lugar fundamental 
para enfrentar as desigual-
dades de um país, para a 
alegria das crianças, para a 
saúde mental das crianças, 
para a alimentação das cri

Divulgação

Educação: Câmara aprova texto-base de 
PL que torna escolas serviços essenciais

Após 11 anos trabalhan-
do na Amazônia, a última 
semana do delegado da Po-
lícia Federal Alexandre Sa-
raiva foi, sem dúvidas, uma 
das mais tumultuadas. Na 
terça-feira (14), ele enviou 
uma notícia-crime contra o 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, e o senador 
Telmário Mota (PROS-RR) 

por favorecimento a madei-
reiros. No dia seguinte, a PF 
anunciou sua substituição 
no cargo de superintendente 
do órgão no Amazonas.

Em entrevista ao GLOBO, 
Saraiva reforça que denun-
ciou Salles por entender que 
ele estaria atuando a favor 
de madeireiros e diz que 
nunca havia presenciado 

algo assim durante seus qua-
se 18 anos na Polícia Federal.

Ele estaria atuando e favo-
recendo os madeireiros e isso 
foi feito de uma forma mui-
to explícita. Tem vídeo dele 
apontando para a placa de 
uma empresa investigada que 
segundo ele ‘estava tudo certi-
nho’ e que, na verdade, em re-
lação a esta empresa, já existia 

até laudo pericial apontando 
as ilegalidades cometidas.

A ação de Salles teria 
ocorrido após a PF ter realiza-
do a maior apreensão de ma-
deira da história na Amazônia, 
na divisa do Pará com o Ama-
zonas, durante a operação Han-
droanthus, no início do ano. 
Salles foi à área onde a madeira 
está apreendida e chegou a fa-

zer críticas à operação.
Na semana passada, Ale-

xandre Saraiva enviou uma 
notícia-crime contra Salles 
e Telmário afirmando que 
os dois estariam pratican-
do advocacia administrativa 
em favor dos madeireiros e 
tentando atrapalhar a atua-
ção da PF. Salles e Telmário 
negam as acusações.

Na entrevista, Saraiva ain-
da classificou como “desne-
cessária” a proposta de Sal-
les de criaruma espécie de 
“patrulha armada” para re-
alizar operações de combate 
ao desmatamento. — Essa 
proposta é desnecessária 
para dizer o mínimo. Nós já 
temos a PF, Ibama e ICMBio 
para fazer isso — afirmou.

Salles atuou de forma explícita a favor de madeireiros, diz delegado da PF afastado



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 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408

GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
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

Veículos
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-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
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

------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
CASA EM NOVA VE-
NEZA-GO. 3qts, sala, 
banheiro, cozinha, gara-
gem, area de serviço e 
quintal. R$129.000, acei-
to negócio. F: (62)99903-
8386/62-98455-2895
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

-------------------------------
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$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
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
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

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

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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The Smiths apareceram 
em um dos desenhos mais 
icônicos: Os Simpsons. O epi-
sódio Panic On The Streets of 
Springfield (em tradução li-
vre, pânico nas ruas de Sprin-
gfield), da 32ª temporada.

No capítulo, Lisa ganha 
um novo amigo imaginário: 
um cantor indie depressivo 
dos anos 1980, Quillou-
ghby da banda The Snuffs. 
Ao contrário da norma, o 
artista não participou da 
produção e foi dublado por 
Benedict Cumberbatch. 

Morrissey se envolveu 
em várias polêmicas nos últi-
mos anos por comentários e 
atitudes controversas, como 
quando expulsou um fã de 
esquerda de um show. Ou-

tra vez, em 2019, o vocalista 
chamou atenção ao usar um 
símbolo do partido de extre-
ma-direita For Britain no pro-
grama de Jimmy Fallon.

No episódio, Os Simp-
sons mostraram algumas 
declarações políticas si-
milares com as de Mor-
rissey. Apesar da suposta 
homenagem, o cantor não 
gostou da representação e 
criticou a série em uma pu-
blicação do Facebook.

“Quando uma série 
golpeia tão baixo a ponto 
de usar táticas ofensivas, 
como a barriga de Morris-
sey pendurada fora da ca-
misa, faz você se perguntar 
quem é grosseiro e racis-
ta,” disse o cantor. 

Os fãs de Hora da Aven-
tura têm motivos 
para comemorar: a 

HBO Max, streaming da War-
nerMedia, acaba de divulgar 
o primeiro trailer de Adven-
ture Time: Distant Lands - To-
gether Again, marcado para 
estrear com exclusividade no 
serviço no dia 20 de maio. 
Trata-se do terceiro capítulo 
da série de especiais Distant 
Lands, que possuem quatro 

horas de duração cada; os 
outros dois episódios já lan-
çados, BMO e Obsidian, estão 
disponíveis na plataforma.

O teaser é curto, mas em-
polgante. O roteiro ambienta-
do anos após o término da sé-
rie  mostra a dupla Finn e Jake 
se reunindo novamente (após 
passar um tempo sem grandes 
emoções) para uma jornada 
cósmica que promete ser a 
“maior aventura de todas”. 

Infelizmente, como era de se 
esperar, mais detalhes sobre o 
enredo não foram divulgados.

É importante ressaltar que 
Together Again foi anunciado 
em 2019 e deveria ser o quar-
to (e último) especial da série 
Distant Lands, sendo precedi-
do por Wizard City. A decisão 
da WarnerMedia de trocar 
a janela dos lançamentos é 
uma prova de que uma histó-
ria não terá relação com a ou-

tra, e possivelmente sequer 
contará com uma ordem 
cronológica; por enquanto, 
temos menos informações 
ainda sobre Wizard City.

Vale lembrar que a plata-
forma HBO Max ainda não 
está disponível no Brasil; ela 
só chegará em nosso país em 
junho, mas não podemos 
afirmar que Distant Lands 
fará parte do catálogo nacio-
nal logo em sua estreia.

Hora de Aventura está de volta!

Morrissey não gostou de 
estar nos Simpsons: ‘São 
ofensivos e racistas’


