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Os ministros da Saúde e da Educação defenderam o retorno dos estudantes às salas de aula. Os dois anunciaram a preparação de um proto-
colo de retorno e fizeram um “apelo” a gestores municipais e estaduais para que comecem de imediato a preparação para essa retomada.

DIÁRIO DO ESTADO
Saúde e da Educação elaboram protocolo 
de retorno seguro às aulas em todo país

Olimpíada não terá 
público após Tóquio 
declarar estado de 
emergência  p7 p2

Cadastro e atualização do passe 
livre estudantil têm início 12 de Julho
Estudantes de Goiânia, Região Metropolitana e Anápolis podem fazer o 
cadastro ou o recadastro no programa Passe Livre Estudantil (PLE), para 
o segundo semestre do ano, a partir de 12 de julho. 

p4

 As exportações goianas no primeiro semestre de 2021 apresentaram seu nível 
mais elevado em toda a série histórica, com registro de US$ 4,760 bilhões, 
o que representa um crescimento de 14,35% na comparação com o mesmo 
período de 2020. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia.

Ministério da Economia divulga 
recorde nas exportações no 
primeiro semestre em Goiás  p3
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Estudantes de Goiânia, 
Região Metropolitana 
e Anápolis podem fa-

zer o cadastro ou o recadastro 
no programa Passe Livre Estu-
dantil (PLE), para o segundo 
semestre do ano, a partir de 
12 de julho. O programa é co-
ordenado pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social (Seds) e o período se-
gue até 31 de agosto. 

 Após a aprovação da soli-
citação, o cartão do novo be-
neficiário será feito em até 15 
dias. Quando pronto, deverá 
ser retirado pelo estudante na 
Unidade do Vapt Vupt escolhi-
da no momento da inscrição. 
A ativação do cartão PLE é fei-
ta somente após agendamen-
to pelo site: www.vaptvupt.
go.gov.br/agendamento.

Assim que o prazo for en-
cerrado, o sistema perma-
necerá aberto somente para 
resolução de possíveis repro-
vações de solicitações, até o 
dia 30 de setembro. Os cadas-
tramentos e recadastramen-
tos dos moradores da região 
Metropolitana de Goiânia con-
tinuam sendo realizados pelo 
site www.juventude.go.gov.br. 

 
Anápolis

No município, o recadas-
tramento das instituições de 
ensino permanece sendo feita 
de maneira automática. Já os 

recadastramentos dos usuá-
rios veteranos serão efetiva-
dos por declarações enviadas 
pelas instituições de ensino 
cadastradas no PLE, conforme 
a demanda do estudante.

Para aqueles que ainda não 
integram o programa, o cadas-
tro é presencial e deve ser rea-
lizado na sala de atendimento 
do Passe Livre - Urban, locali-
zada na Rua General Joaquim 
Inácio, nº 206, na sede da Se-
cretaria Municipal de Integra-
ção Social, Cultura e Esportes.

Após a aprovação da soli-
citação, o cartão poderá ser 
retirado no prazo de sete 

dias, a contar da data do pe-
dido formal, na unidade de 
referência do terminal urba-
no de Anápolis, na Rua Toni-
co de Pina, no Setor Central. 

Todos os contemplados 
pelo passe livre em Anápolis 
devem fazer a ativação do 
benefício junto ao governo, 
nas unidades do Vapt Vupt do 
município. O agendamento 
para atendimento é realiza-
do no portal www.vaptvupt.
go.gov.br/agendamento.

 Como funciona
O Passe Livre Estudantil dá 

direito a duas viagens por dia 

e até 48 viagens por mês para 
deslocamento de ida e volta à 
instituição de ensino. O saldo 
do cartão não é cumulativo. 
Dessa forma, se o estudante 
não utilizar todos os créditos, 
no mês seguinte será credi-
tada apenas a diferença para 
completar as 48 viagens. O nú-
mero creditado leva em consi-
deração os dias letivos de cada 
mês, conforme repassado pe-
las instituições de ensino.

A cobertura de atendi-
mento abrange Abadia de 
Goiás, Aparecida de Goiânia, 
Aragoiânia, Bela Vista de Goi-
ás, Bonfinópolis, Brazabran-

tes, Caldazinha, Goianápolis, 
Goiânia, Goianira, Guapó, 
Hidrolândia, Nerópolis, Nova 
Veneza, Santo Antônio de 
Goiás, Senador Canedo, Tere-
zópolis de Goiás e Trindade.

O PLE atende a 41.363 es-
tudantes em Goiânia e Região 
Metropolitana, e 2.972 em 
Anápolis. O benefício foi blo-
queado em 2020 devido à pan-
demia de Covid-19, que impôs 
a proibição das aulas presen-
ciais. No entanto, para 14 mil 
alunos da área da saúde e assis-
tência social envolvidos no en-
frentamento à doença, foram 
mantidos os créditos mensais.

Reprodução

Na manhã desta quinta 
feira (08/07), um reserva-
tório de água no setor Par-
que Industrial, em Senador 
Canedo se rompeu, e com 
a força do arrasto, acabou 
atingindo quatro casas. De 
acordo com informações 
de moradores, uma criança 
foi levada ao hospital para 
tratamento, mas não se 
tem noticia de seu estado.

O Corpo de Bombeiros 
atende a ocorrência e a Po-
licia Militar da o suporte, a 
caixa d’agua é da empresa 
municipal de Saneamento 
Básico, Sanesc. Segundo a 
corporação, a caixa d’água 
tinha capacidade para 1,5 
milhão de litros de água.

O CB informou que está 
no local fazendo atendi-
mento e buscas por mais 
pessoas. Não há informa-
ção ainda sobre a quanti-
dade de moradores que 
estava na casa.

O primeiro resgatado 
pela corporação é um 
homem de aproximada-
mente 18 anos, que foi 
socorrido pelos com vida, 
em estado grave, e enca-
minhado para a UPA de 
Senador Canedo. Ele foi 
resgatado pelas equipes 
de salvamento e chegou 
na UPA de Senador Ca-
nedo por volta de 10h37, 
quando recebeu os pri-
meiros atendimentos e, 
em seguida, foi levado de 
helicóptero para o Hospi-
tal Estadual de Urgências 
Governador Otávio Lage 
de Siqueira (Hugol).

A caixa de água foi 
inaugurada no dia 18 de 
outubro de 2019 e be-
neficiava mais de oito 
bairros, entre eles o Re-
sidencial Aracy Amaral, 
Barcelona, Bouganville, 
entre outros. A atual 
gestão da Prefeitura de 
Senador Canedo já está 
realizando um estudo téc-
nico para que se descubra 
as causas do acidente. O 
Prefeito Fernando Pello-
zo, que está no local des-
de que foi informado do 
acidente, confirma que a 
Prefeitura está prestando 
toda assistência às famílias 
atingidas pelo acidente.

Cadastro e atualização do passe livre 
estudantil têm início na próxima semana

A capital de Goiás foi 
transferida nesta quinta-feira 
(8/7) para o Setor Campinas 
em Goiânia. O ato simbóli-
co e momentâneo ocorreu 
como forma de homenage-
ar os 211 anos do bairro. A 
ação ocorreu durante sole-
nidade conjunta entre a pre-
feitura e a Câmara Municipal 
de Vereadores, que também 
foi deslocada para o local.

Na ocasião, o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz, san-
cionou a redução do Imposto 
Sobre Transmissão de Imó-
veis (ISTI) e encaminhou a lei 
para a publicação no Diário 
Oficial do Município (DOM). 
A cerimônia foi realizada no 
auditório do Colégio Santa 
Clara e contou com apresen-

tações da Orquestra Sinfôni-
ca de Goiânia sob regência 
do maestro Eliseu Ferreira.

Ao discursar, Cruz falou 
sobre a emoção do ato de 
transferência e lembrou a 
história do bairro. “Estou 
muito feliz por estar aqui 
hoje, em nossa Campininha 

para realizar a transferên-
cia e reconhecer que foi aqui 
onde tudo começou”, decla-
rou em referência ao bairro 
pioneiro de Goiânia. Ao fa-
lar a alguns dos moradores 
mais antigos de Campinas, 
que foram homenageados, 
o prefeito destacou a grande 

força do bairro e a importân-
cia para o desenvolvimento 
econômico de Goiânia.

“Estar aqui hoje enche 
o meu coração de alegria 
por várias razões. Pelo de-
senvolvimento, pelo cresci-
mento e pujança do bairro. 
Vocês são especiais demais 
para a nossa cidade. São 
responsáveis por fazerem 
daqui um centro de eco-
nomia da nossa capital”, 
discursou, aplaudido. Cruz 
reforçou ainda que o Cen-
tro de inovações e tecnolo-
gia (Sandbox) da Prefeitura 
será implantado no bairro.

O vereador Anselmo Pe-
reira destacou a história do 
bairro e frisou que Campi-
nas é um dos setores mais 

importantes de Goiânia. 
“Um dos grandes polos co-
merciais do Centro-Oeste”, 
declarou. Ele também elo-
giou a sanção da redução de 
ISTI pelo prefeito. “Em qua-
se 40 anos de vereador, esta 
é a lei financeira mais social 
que eu conheço”, afirmou.

O governador Ronaldo 
Caiado foi representado no 
evento pelo secretário de 
Indústria e Comércio, José 
Vitti. A primeira-dama de 
Goiânia, Thelma Cruz, en-
tregou cerca de 20 comen-
das do Mérito Campineiro 
aos mais antigos pioneiros 
do bairro de Campinas. 
Também participaram da 
cerimônia secretários mu-
nicipais e vereadores.

Capital de Goiás é transferida para Campinas em ato simbólico
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As exportações goianas 
no primeiro semestre 
de 2021 apresenta-

ram seu nível mais elevado 
em toda a série histórica, 
com registro de US$ 4,760 
bilhões, o que representa 
um crescimento de 14,35% 
na comparação com o mes-
mo período de 2020. Os da-
dos foram divulgados pelo 
Ministério da Economia.

Também em alta estão as 
importações goianas, com 
registro de US$ 2,372 bi-
lhões, aumento de 47,92% 
quando comparado com o 
primeiro semestre do ano 
passado. Apesar do forte 
desempenho das exporta-
ções nesse período, o saldo 
sofreu queda de 6,69%, fe-
chando com 2,387 bilhões.

Já a balança comercial do 
mês de junho apresentou su-
perávit de US$ 492,86 milhões, 
queda de 20,30% na compa-
ração com o mesmo mês de 
2020. O valor é resultado de 
US$ 839,52 milhões em ex-
portações contra US$ 346,67 
milhões em importações.

O resultado das exporta-
ções em junho, comparado 
com o mesmo mês de 2020, 
foi de queda de 4,20%. Já 

as importações, também na 
comparação com o mesmo 
período, apresentaram re-
gistro de alta de 34,39%.

O governador Ronaldo 
Caiado destaca que Goiás foi 
o primeiro Estado do país a 
“começar a agir” para mini-
mizar as perdas da pandemia 
de Covid-19 na economia lo-
cal. “Não ficamos de braços 
cruzados. Atuamos para di-
minuir os impactos econômi-
cos dessa crise sanitária que 

atingiu o mundo”, afirma. En-
tre as diversas ações, ele cita 
a implantação dos programas 
Mais Empregos e Mais Crédi-
to, cujo principal objetivo é 
criar e manter mais postos de 
trabalho para os goianos.

Titular da Secretaria de 
Estado de Indústria, Comér-
cio e Serviços (SIC), José Vit-
ti avaliou os dados e disse 
que a economia goiana vem 
reagindo mês a mês com o 
avanço da imunização da so-

ciedade. Ele lembra que os 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged) foram positivos, 
com a geração de empregos, 
ao mesmo tempo em que o 
Governo de Goiás atua para 
fortalecer micro e pequenos 
empresários a manterem os 
seus negócios abertos.

“Essa pauta do comércio 
exterior positiva é reflexo da 
força e da diversidade da nos-
sa economia. Estamos ainda 

no meio do ano e já batemos 
recordes. Vamos crescer ain-
da mais”, disse o secretário.

Líderes em exportação
Rio Verde, Jataí, Luziânia 

e Mozarlândia são os municí-
pios goianos que mais envia-
ram produtos goianos para 
outros países, tanto em ju-
nho quanto no acumulado 
ano. China e Espanha foram 
os locais que mais receberam 
mercadorias produzidas em 

Goiás, tendo como principais 
produtos as commodities, que 
confirmam a vocação goiana.

Em junho, do total expor-
tado por Goiás, 57,27% foi 
do complexo da soja; segui-
do das carnes (18,57%); das 
ferroligas (4,50%); do açúcar 
(4,04%), e do ouro (3,81%), 
que juntos totalizam cerca 
de 88% do volume exporta-
do por Goiás no período.

Apesar dos produtos se-
rem os principais da cadeia 
de vendas internacionais, 
os que apresentaram maio-
res variações no mês, com-
parado com junho do ano 
passado, foi o amianto, com 
aumento das vendas em 
246,01%, do grupo de com-
modities minerais; o café, 
com alta de 87,66%; e os 
couros e derivados (84,76%).

As importações também 
confirmam que o Estado vem 
investindo em sua vocação. 
Em junho, Goiás apresentou 
crescimento de 166,44% no 
consumo de adubos fertili-
zantes; 415,87% no de sal, 
enxofre, terras e pedras, ges-
so, cal e cimento; e 212,64% 
em preparações de produtos 
hortícolas, de frutas ou de 
outras partes de plantas.

Um levantamento do Ob-
servatório de Segurança Pú-
blica mostrou que junho de 
2021 teve o menor número 
de homicídios já registrados 
para o mês nos últimos dez 
anos. As informações foram 
divulgadas nesta quinta-feira 
(08/07) pelo secretário de 
Estado da Segurança Pública 

(SSP-GO), Rodney Miranda.
Foram 73 casos de as-

sassinato no estado no mês 
anterior. A apresentação de-
monstrou também que os 
homicídios diminuíram 18% 
desde 2020. Outros dados 
revelam ainda a queda de 
Crimes Violentos Letais Inten-
cionais (-18%) e dos Crimes 

Violentos Contra o Patrimônio 
(-34%) no primeiro semestre 
deste ano. A diminuição na 
violência foi observada desde 
2019, disse o secretário.

“Vamos continuar traba-
lhando com a mesma serie-
dade e o mesmo empenho, 
para alcançar zero em todos 
os crimes”, afirmou Miran-

da.  “Esse é o fruto do tra-
balho realizado. Trabalho de 
integração, de inteligência, 
juntamente com o nosso 
esforço de reorganização do 
sistema prisional. Então foi 
um somatório desses fatores 
que levaram a esses núme-
ros expressivos de redução”.

Na modalidade de Crimes 

Contra o Patrimônio, são 
considerados roubos de veí-
culos, que tiveram queda de 
34%, a transeuntes, de 39%, 
em residência, de 41%, e os 
roubos a comércios, com re-
dução de 36%. Na zona rural, 
o número de roubos em pro-
priedades caiu 37%. 

Nos presídios, houve uma 

diferença de 71% a menos do 
que no ano passado. As apre-
ensões de drogas somaram 25 
toneladas, com 94% mais casos 
de cocaína. Na exibição, Miran-
da lembrou ainda do trabalho 
realizado pela Polícia Técnico-
-Científica, pelo Corpo de Bom-
beiros Militar (CBM-GO) e do 
Batalhão Rural da PM.

Reprodução

Segurança Pública: Goiás registra o menor número de homicídios em 10 anos

Ministério da Economia divulga recorde nas 
exportações no primeiro semestre em Goiás
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Os ministros da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e 
da Educação, Milton 

Ribeiro, defenderam hoje (8) 
o retorno dos estudantes às 
salas de aula. Os dois anun-
ciaram a preparação de um 
protocolo de retorno e fize-
ram, de forma conjunta, um 
“apelo” a gestores municipais 
e estaduais para que come-
cem de imediato a prepara-
ção para essa retomada.

Segundo o ministro da 
Saúde, 80% dos professores 
do ensino básico já rece-
beram a primeira dose da 
vacina, o que possibilitaria, 
a partir de agosto, um retor-
no seguro às aulas. “Temos 
apoio da Unicef, da Unesco, 
da OMS e da OCDE [para 
isso]. Há absoluto consen-
so de que vacinação não é 
pré-requisito para o retorno 
às aulas. Vamos, portanto, 
criar um protocolo conjun-
to que será estabelecido por 
portaria interministerial, es-
tabelecendo as regras para o 
retorno seguro”, disse ele ao 
reiterar que a narrativa de que 
o Brasil vai mal na vacinação já 

estaria se dissolvendo. A ex-
pectativa é de que a portaria 
com o protocolo de retorno 
às aulas seja publicada no iní-
cio da semana que vem.

O ministro da Educação 
disse que o país “chegou ao 

limite”. “Somos um dos últi-
mos países com as escolas fe-
chadas. A perda é acadêmica, 
emocional e pode até ser con-
siderada nutricional para mui-
tas crianças”, disse ele ao criti-
car “a falta decisão política dos 

entes federados lá na ponta”.
Na avaliação de Ribeiro, 

“alguns estados e algumas re-
des infelizmente estão politi-
zando o assunto de educação, 
tratando as crianças como 
peça de manobra política”.

Ele criticou também dis-
cursos que tem ouvido, se-
gundo os quais seria necessá-
rio vacinar crianças antes de 
se dar início ao retorno das 
aulas. “Daqui a pouco o dis-
curso vai ser vacinar os pais e 

avós, e aí não se volta mais”.
Dirigindo-se aos “narra-

dores da narrativa de que 
tudo vai mal”, que segundo 
ele “regularmente tomam 
emprestados exemplos de 
fora para mostrar nossos er-
ros”, Ribeiro disse que, agora, 
o país tem de “buscar exem-
plos de fora para mostrar que 
estamos errados em não res-
tabelecer a aula presencial”.

Segundo o ministro da 
Saúde, 80% dos professo-
res do ensino básico já re-
ceberam a primeira dose da 
vacina, o que possibilitaria, 
a partir de agosto, um retor-
no seguro às aulas. “Temos 
apoio da Unicef, da Unesco, 
da OMS e da OCDE (para 
isso). Há absoluto consenso 
de que vacinação não é pré-
-requisito para o retorno às 
aulas. Vamos, portanto, criar 
um protocolo conjunto que 
será estabelecido por portaria 
interministerial, estabelecen-
do as regras para o retorno 
seguro”, disse ele ao reite-
rar que a narrativa de que o 
Brasil vai mal na vacinação já 
estaria se dissolvendo.

Divulgação

Saúde e da Educação elaboram protocolo 
de retorno seguro às aulas em todo país

O Ibovespa enfrenta nesta 
quinta-feira (8) um dia de for-
te queda após a alta de 1,54% 
na véspera e a baixa de 1,44% 
na terça-feira. No radar, os 
investidores acompanham 
o exterior, com o aumento 
das preocupações em torno 
da retomada da economia 
global frente a disseminação 
da variante delta, que levou 
países da Ásia a retomarem 
medidas de restrição.

Segundo Bruno Komura, 
analista da gestora Ouro Pre-
to, a disseminação da varian-
te delta, que apresenta alto 

índice de transmissão e afeta 
muito os mais jovens, junto 
com os dados abaixo do espe-
rado dos Estados Unidos, dão 
um indicativo para o mercado 
de que não estamos experien-
ciando uma retomada sólida.

O Ibovespa enfrenta nesta 
quinta-feira (8) um dia de for-
te queda após a alta de 1,54% 
na véspera e a baixa de 1,44% 
na terça-feira. No radar, os 
investidores acompanham 
o exterior, com o aumento 
das preocupações em torno 
da retomada da economia 
global frente a disseminação 

da variante delta, que levou 
países da Ásia a retomarem 
medidas de restrição.

Segundo Bruno Komura, 
analista da gestora Ouro Pre-
to, a disseminação da varian-
te delta, que apresenta alto 
índice de transmissão e afeta 
muito os mais jovens, junto 
com os dados abaixo do es-
perado dos Estados Unidos, 
dão um indicativo para o 
mercado de que não esta-
mos experienciando uma 
retomada sólida.

Por outro lado, em re-
latório, Mario Mesquita, 

economista-chefe do Itaú, 
escreve que a variante delta 
do coronavírus e a condução 
da política monetária do Fe-
deral Reserve não devem 
promover uma disrupção na 
economia global.

“Países com largas fatias 
da população totalmente va-
cinadas irão provavelmente 
ter cenários similares ao do 
Reino Unido, onde o número 
de casos aumentou, mas as 
hospitalizações por Covid con-
tinuam baixas”, avalia. Nesse 
caso, o economista não enxer-
ga tantos riscos econômicos, 

pois sem pressão sobre o sis-
tema de saúde não há tam-
bém necessidade de aumen-
tar as restrições à mobilidade.

Enquanto isso, o ambien-
te político no país segue 
bastante tumultuado, com 
novos desenvolvimentos ne-
gativos para o governo na CPI 
da Covid e indicações de que 
o empresariado se opõe ao 
atual texto da reforma tribu-
tária, o que deve amplificar o 
efeito da aversão ao risco glo-
bal, apontou o economista.

Na agenda dos EUA, o 
número de pedidos de au-

xílio-desemprego aumentou 
para 373 mil, segundo dados 
com ajustes sazonais publi-
cados pelo Departamento 
do Trabalho americano.

Outra gigante da eco-
nomia global também con-
tribuiu para os maiores 
temores do mercado: au-
toridades chinesas sinaliza-
ram que podem em breve 
injetar mais estímulo na 
economia, uma mudança 
de tom inesperada indican-
do que a recuperação mais 
rápida do mundo pode ser 
mais fraca do que parece.

Variante delta e cena política interna da Covid representam risco para Ibovespa



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 
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 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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

FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
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 
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

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
a limpeza interna dos ve-
íAcabador 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

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 
prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
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 Jogos Olímpicos 
de Tóquio não terão 
espectadores, anun-

ciaram os organizadores nes-
ta quinta-feira (8), à medida 
que o ressurgimento da pan-
demia de covid-19 obrigou 
o Japão a declarar estado 
de emergência para a capi-
tal que vigorará durante o 
período do evento.

Embora amplamente es-
perado, o movimento marcou 
uma mudança de tom brusca 
em relação às semanas anteri-
ores, quando os organizadores 
disseram que pretendiam rea-
lizar o espetáculo desportivo 
mundial com uma quantidade 
limitada de espectadores.

O primeiro-ministro ja-
ponês, Yoshihide Suga, disse 
nesta quinta-feira (8) que é 
essencial evitar que Tóquio, 
onde a variante altamente in-
fecciosa Delta da covid-19 está 
se espalhando, se torne fonte 
de outra onda de infecções.

Os locais fora da grande 
área metropolitana de Tó-
quio permitiriam um número 
limitado de espectadores, e 
a política para os eventos pa-
ralímpicos será decidida no 
próximo mês, disse o governo.

Mas a decisão desta qu-
inta-feira (8) praticamente 

rouba os Jogos de seu últi-
mo vestígio de esplendor e 
espetáculo público. Os Jo-
gos Olímpicos, que foram 
adiados em um ano devido 
à pandemia, acontecerão de 
23 de julho a 8 de agosto.

Alerta médico 
Especialistas médicos di-

zem há semanas que não ter 
espectadores na Olimpíada 
seria a opção menos arrisca-
da em meio aos temores pú-
blicos de que a chegada de 
milhares de atletas e auto-
ridades desencadeará uma 
nova onda de infecções.

O revezamento da tocha 
foi reduzido ou retirado das 

vias públicas e os eventos pro-
mocionais cancelados. Tóquio 
--que vinha contando com 
uma explosão recorde no tu-
rismo-- não experimentou o 
burburinho e a agitação que 
normalmente caracterizam as 
cidades-sede dos Jogos.

As prefeituras de Kana-
gawa, Saitama e Chiba, vi-

zinhas de Tóquio, também 
não permitirão espectado-
res em seus eventos olímpi-
cos, disse o governo.

Suga disse que as infec-
ções por Covid-19 estão au-
mentando em Tóquio, em 
parte devido à variante Del-
ta, alertando que ela pode 
atingir o resto do país.

“Devemos absolutamen-
te evitar que Tóquio seja o 
ponto de partida novamen-
te para outra disseminação 
da infecção”, disse ele em 
coletiva de imprensa, acres-
centando que o programa 
de vacinação do Japão está 
fazendo “bons progressos”.

Distribuição lenta de vacinas
O Japão não testemunha 

o tipo de surto explosivo de 
Covid-19 visto em outras 
partes do mundo, mas acu-
mula mais de 810 mil casos 
e 14.900 mortes. Por causa 
da distribuição lenta de va-
cinas contra Covid-19, só 
um quarto da população re-
cebeu ao menos uma dose.

O novo estado de emer-
gência de Tóquio chega no 
momento em que a cidade 
anunciou 896 infecções novas 
nesta quinta-feira, cifra próxi-
ma das altas vistas pela última 
vez em meados de maio.

O presidente do Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach, que 
comandou as negociações 
desta quinta-feira depois de 
chegar a Tóquio no início do 
dia, disse a repórteres que 
medidas rígidas foram toma-
das e foram bem-sucedidas.

Reprodução

Olimpíada não terá público após Tóquio, 
cidade sede, declarar estado de emergência
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
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 
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

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
a limpeza interna dos ve-
íAcabador 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

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 
prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044

CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
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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Na tarde desta quinta-
-feira (8/7), Whindersson 
Nunes deixou os fãs preocu-
pados ao compartilhar um 
desabafo em suas redes so-
ciais. No Twitter, sem entrar 
em detalhes, o comediante 
fez uma reflexão sobre seu 
trabalho. “Trabalhar sendo 
engraçado é uma coisa mui-
to triste”, escreveu.

Em resposta à publica-
ção, centenas de internau-
tas enviaram mensagens 
de apoio à Whindersson, 
que lida com a morte pre-
coce do primeiro filho, fale-
cido em maio, após nascer 
de um parto prematuro.

“E quem disse que pre-
cisa ser engraçado sem-
pre?”, consolou uma fã. “As 
pessoas acham que vc tem 
obrigação de tá sorrindo e 

fazendo palhaçada o tempo 
todo quando na verdade, as 
vezes vc precisa mesmo de 
um abraço”, analisou outra.

Declaração para Maria Lina
Mais cedo, também nesta 

quinta (8/7). Whindersson se 
declarou para a noiva, Maria 
Lina, em seus Stories do Ins-
tagram. O humorista publi-
cou uma foto onde entrega 
uma rosa para a amada. Na 
legenda o humorista escre-
veu: “Mais forte do mundo”.

Os dois estão de volta às 
redes sociais após a morte 
do primeiro filho do casal, 
João Miguel, que nasceu 
prematuro no final de 
maio. Maria Lina, inclusive 
chegou a postar uma foto 
onde mostrou “aos poucos 
o sorriso voltando”.

Max Cavalera é insa-
ciável. À frente das 
bandas Soulfly, Ca-

valera Conspiracye integrante 
do Killer be Killed, o ex-Sepul-
tura lançou nesta sexta, 11, o 
debut homônimo de seu mais 
novo grupo musical, o Go Ahe-
ad and Die, junto de seu filho 
caçula, Igor Amadeus Cavalera. 

“Sempre tive vontade de 
fazer um projeto separado 
com o Igor Amadeus, o meu 
filho caçula,” afirma Max Ca-
valeraem entrevista à Rolling 
Stone Brasil. “A nossa relação 
sempre foi voltada para o 
metal desde quando ele era 
pequeno. Gostamos do mes-
mo tipo de som e ele sempre 
me mostra bandas novas,” 
completa o músico de 51 
anos, direto de sua casa em 
Phoenix, Arizona, EUA. 

De acordo com Max, a so-
noridade do Go Ahead and 
Die difere das outras bandas 
que o ícone do metal brasilei-
ro possui. Neste novo proje-
to, o cantor divide os vocais e 
os riffs de guitarra com Igor. 
“Buscamos as minhas raízes 
musicais do fim dos anos oi-
tenta, que mistura metal com 

death metal e hardcore. É 
bastante parecido com o con-
ceito do Nailbomb, projeto 
que fiz em 1995,” explica. 

Igor Amadeus, de 26 anos, 
complementa a fala do pai 
sobre a musicalidade do trio: 
“O Go Ahead and Die é mais 
extremo, com influências de 
death metal e bem diferente 
do Soulfly, por exemplo, que 
é mais grooveado.” 

De olhos - e ouvidos - volta-
dos para a sonoridade feita há 
mais de 40 anos, Max explica 

que o disco é “bem cru e selva-
gem”, e não quis optar em fa-
zer uma gravação digital. “Pa-
rece que foi gravado em 1987. 
É uma viagem no tempo mu-
sical. Nada foi digital, é meio 
‘podrão’ mesmo,” pontua.

Nascido no Lockdown
Criado, composto e gra-

vado durante o lockdown 
imposto pela pandemia do 
coronavírus, o álbum Go Ahe-
ad and Die possui 11 faixas e, 
além de Max e Igor Cavalera 

na formação, o trio apresenta 
o baterista norte-americano 
Zach Coleman. O lançamento 
é da gravadora Nuclear Blast. 

“Tenho duas casas aqui 
no Arizona. Uma é mais no 
deserto mesmo, então pas-
sei alguns dias lá com o Igor 
e o nosso itinerário era fazer 
som o dia inteiro; nós ensai-
ávamos, gravávamos as de-
mos e à noite assistíamos a 
filmes de terror antigo”, con-
ta Max sobre o processo de 
criação do álbum.

Max Cavalera: metal está no sangue 
da família em nova banda com caçula 

“Trabalhar sendo engraçado é 
triste”, desabafa Whindersson


