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 Embora seja considerado padrão-ouro para o diagnóstico da Covid-19, o teste de RT-PCR é considerado caro e invasivo, uma vez que 
depende de amostras das vias do nariz e garganta do paciente. Por isso, pesquisadores Brasil afora têm estudado métodos mais eco-
nômicos e menos invasivos, mas que sejam tão assertivas quanto o seu precursor, para acelerar a testagem da população.

DIÁRIO DO ESTADO
Brasileiros criam teste de saliva que 
identifica coronavírus em 30 minutos

Caiado distribui 
dispositivos de leitu-
ra para alunos com 
deficiência visual  p2 p2

Rogério Cruz diz que pode reduzir 
IPTU para compensar taxa de lixo
A cobrança da Taxa de Limpeza Pública em Goiânia será avaliada na Câmara 
e passa por cálculos, assim como o reajuste da Taxa de Iluminação Pública. O 
prefeito Rogério Cruz avalia que compensações podem ser feitas no IPTU.

p4

Ataques de Jair Bolsonaro contra as eleições de 2022, ameaça a 
Constituição, tentativas de destituir ministros do STF e exibições 
bélicas mobilizou diplomatas de grandes democracias para 
relatar e monitoras risco de ruptura no Brasil.

O Brasil corre risco 
de um golpe ou auto-
golpe de Bolsonaro  p4
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Adoles-
cente leva 
facada na 
nuca den-
tro de co-
légio em 
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A cobrança da Taxa de 
Limpeza Pública em 
Goiânia será avalia-

da na Câmara de Goiânia 
e passa por cálculos, assim 
como o reajuste da Taxa de 
Iluminação Pública. O pre-
feito Rogério Cruz avalia 
que compensações podem 
ser feitas no IPTU.

“Tudo que é relacionado 
a imposto tem que ser anali-
sado. No caso do IPTU, quan-
do se trata de taxa de lixo, de 
iluminação, são taxas, não 
são impostos. Então, temos 
que fazer um estudo e isso 
será feito. Estou aguardando 
o valor da taxa de lixo, que é 
um estudo muito aprofun-
dado, como todos sabem. 
Temos a taxa de iluminação 
que está sendo estudada, 
fizemos a última reunião na 
quinta-feira passada e ago-
ra vamos começar a definir 
a questão de valores. São 
estudos mais profundados 
com o pessoal da Enel e tudo 
mais”, explicou Rogério Cruz.

“Então, depois que che-
gam esses estudos com va-
lores e taxas é que nós po-
demos fazer estudos juntos 
com os impostos. Acredito 
que pode haver essa possi-
bilidade, não há problema 
nenhum, uma vez que nós 
sabemos o que as pessoas 
estão passando, nesse mo-
mento de pandemia, mui-
tas estão desempregadas. 

Mas se precisa adequar essa 
taxa, vamos adequar. Se for 
preciso adequar no IPTU nós 
vamos fazer isso através de 
estudos”, concluiu.

Ainda sobre a Taxa de 
Limpeza Pública, o presiden-
te da Comurg, Alex Gama, 
detalha a projeção de custos 
com a coleta e tratamento 
do lixo para 2022.

“O novo marco regulató-
rio de saneamento, aprova-
do no ano passado, deu um 
ano a todos os gestores do 
Brasil, nos mais de cinco mil 

municípios, que criassem a 
sua taxa de limpeza urbana 
que desrespeito a coleta, 
transporte e destinação fi-
nal do RSU. Na estratificação 
de custos feita pela Comurg, 
que até então não tinha isso 
separado em centros de cus-
tos, nós estamos fazendo em 
cada atividade uma separa-
ção desse centro de custos e 
estimamos algo em torno de 
R$ 160 milhões por ano. Esse 
valor era o que a Comurg 
vinha gastando ano a ano 
para fazer esse tipo de ser-

viço especifico. E o prefeito 
determinou que esse custo 
não podia passar de R$ 120 
milhões no ano que vem”, 
esclareceu.

“Estamos melhorando 
o planejamento, principal-
mente a logística de coleta e 
distribuição. Por isso a sepa-
ração em quatro regiões, te-
mos um área de transbordo 
na região leste e temos que 
fazer mais duas para eco-
nomizarmos na logística e 
alçarmos esse custo exigido 
pelo prefeito. Não era a von-

tade do prefeito fazer isso 
agora, mas era uma determi-
nação legal e por conta disso 
ele não podia deixar de fazer, 
porque ele estaria incorren-
do em outro tipo de pro-
blema que o da responsa-
bilidade fiscal, abrindo mão 
de recursos públicos. Nesse 
momento a gente está dis-
cutindo a melhor forma de 
diminuir os custos de opera-
ção desse serviço para que 
a taxa seja que será implan-
tada aqui em Goiânia seja a 
menor possível”, finalizou.

Reprodução

Uma adolescente foi 
golpeada com uma faca na 
nuca dentro do Colégio Es-
tadual Polivalente Goiany 
Prates, no Setor Sudoeste, 
em Goiânia. A vítima foi 
socorrida por uma equipe 
do Corpo de Bombeiros e 
encaminhada para uma 
unidade de saúde. Ela se 
encontra na Delegacia de 
Polícia de Apuração de 
Atos Infracionais (Depai), 
onde presta depoimento. 
O autor da violência, um 
estudante da 1ª série do 
Ensino Médio, também 
está no local e já foi ouvido 
pelo delegado Queops de 
Lourdes Barreto Silva.

A Seduc informou, por 
meio de nota, que as equi-
pes gestora e pedagógica 
da unidade escolar acio-
naram o socorro à vítima 
e que, também, entraram 
em contato com o Bata-
lhão Escolar para conter o 
agressor. As aulas presen-
ciais no colégio foram sus-
pensas temporariamente.

Confira a nota
“Na manhã desta se-

gunda-feira (23/08), um 
estudante da 1ª série do 
Ensino Médio, do Colé-
gio Estadual Polivalente 
Goiany Prates, em Goiânia, 
ingressou na unidade esco-
lar portando uma faca na 
mochila e desferiu um gol-
pe na nuca de uma colega.

Ao tomar conhecimen-
to do ocorrido, as equipes 
gestora e pedagógica da 
unidade escolar acionaram 
o socorro à vítima, que foi 
prontamente encaminhada 
a uma unidade de saúde.   
Uma equipe da Superin-
tendência de Segurança 
Escolar e Colégios Milita-
res da Seduc também foi 
acionada e está se deslo-
cando ao colégio de modo 
a esclarecer os fatos e dar 
suporte aos familiares dos 
estudantes, com adoção 
das medidas cabíveis. 

O agressor foi encami-
nhado para a Delegacia de 
Polícia de Apuração de Atos 
Infracionais (Depai) e o 
caso está sob investigação.

 

Rogério Cruz diz que pode reduzir 
IPTU para compensar taxa de lixo 

Durante uma live da 
Prefeitura de Goiânia, nes-
ta segunda-feira (23/8), 
o secretário municipal de 
Cultura, Zander Fábio, re-
forçou que R$ 4,4 milhões 
serão destinados à Lei Mu-
nicipal de Incentivo à Cul-
tura da capital goiana. As 
inscrições estarão abertas 
entre os dias 2 e 17 de ou-
tubro deste ano.

O secretário municipal 
destaca que o investimen-
to é um valor expressivo 
para o incentivo cultural da 
capital. “Valor por meio do 
qual ajudaremos milhares 
de artistas goianienses. Se-
rão até R$ 60 mil para cada 
projeto”, contou Zander.

Orquestra Sinfônica
Está sendo feito um 

trabalho planejado, com 
apresentações em parques 
e praças públicas mesmo 
durante a pandemia, além 
da realização de aulas on-
-line para Goiânia e outras 
cidades de Goiás. “Por ser 
digital, acaba que a procura 
é grande e não restringi-
mos”, disse.

Reabertura dos espaços
Durante a live, Zander 

citou a reabertura de casas 
de espetáculos e de expo-
sições, além de teatros e 
museus. “Voltamos ao novo 
normal com todo o cuidado, 
obedecendo aos decretos e 

às determinações e orienta-
ções das autoridades sanitá-
rias”, pontuou o secretário.

Entrega
De acordo com Zander 

Fábio, haverá a conclusão e 
entrega também do Palácio 
da Cultura, na Praça Univer-
sitária, que será um Centro 
de Eventos. “E funcionará 
como a Casa de Vidro, com 
várias exposições”.

Reformas
O secretário municipal de 

Cultura reforçou o trabalho 
para o funcionamento do re-
lógio da Estação Ferroviária 
de Goiânia e a reforma do 
Grande Hotel, no Centro da 

Cidade. “Goiânia é a segun-
da no mundo em Art Déco, 
só perde para Miami”, disse.

Novos projetos
Zander Fábio disse que 

a Secretaria Municipal de 
Cultura tem vários proje-
tos, entre eles, criar uma 
linha de turismo no BRT, 
nova modalidade de trans-
porte que está sendo cons-
truída. “A ideia é entregar 
cultura nos mais de 21 km 
de extensão”, declarou.

Festivais
O titular da Cultura tam-

bém comentou que novas 
edições serão feitas. “Fare-
mos um Festival de Stand Up, 

o primeiro do Brasil; o Goiâ-
nia Canto de Ouro e o Teatro 
Popular. Além disso, teremos, 
no fim do ano, um concurso 
de talentos, em várias cate-
gorias, exclusivo para servi-
dores da Prefeitura”.

Oficinas
O auxiliar da Prefeitura 

de Goiânia lembrou que o 
Centro Livre de Artes tem 
grande procura para as 
diversas oficinas que ofe-
rece. “São 450 vagas para 
diversas modalidades de 
cultura. Sugiro que sigam 
as redes sociais da Secre-
taria Municipal de Cultura 
e fiquem atentos à aber-
tura de novas vagas”.

Prefeitura de Goiânia investirá R$ 4 milhões em incentivos à Cultura



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 24 de Agosto de 2021 3cotidiano

O governador Ronal-
do Caiado realizou, 
nesta segunda-feira 

(23/08), o repasse de R$ 
296.760,00 para Escolas Fa-
mílias Agrícolas (EFAs), As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) e 
Associação Pestalozzi. Du-
rante o evento, ele também 
entregou 50 Chromebooks 
e 120 dispositivos de leitura 
para alunos com deficiência 
visual. A iniciativa integra 
projeto Goiás Social.

Conforme foi destacado 
pela gestão estadual, o re-
curso estadual beneficiará 
ao menos 2.030 estudantes 
com deficiência intelectual e 
múltipla. “Não canso de me 
emocionar com o que aconte-
ce na Educação de Goiás. É de 
arrepiar o que está sendo fei-
to pela melhoria e respeito a 
nossos professores e alunos”, 
afirmou Caiado. “Nós vamos 
ter as melhores escolas públi-
cas do País e seremos referên-
cia nacional”, completou. 

O governador também 
pontuou que faz parte da vi-
são do governo “direcionar o 
dinheiro público para as pes-
soas mais vulneráveis e mais 
necessitadas, que precisam 
de um olhar diferenciado”.

De acordo com o Governo 

de Goiás, os valores são re-
ferentes à primeira e segun-
da parcelas do Pró-Escola 
2021. Na ocasião, foram 
contempladas três EFAs e 19 
entidades filantrópicas que 
oferecem educação especial 
em 20 municípios goianos, 
sendo 13 Apaes e seis Asso-
ciações Pestalozzi.

A transferência da verba 
ocorre através da entrada 
em vigor do decreto de nº 
9.901/2021, assinado pelo 

governador em 07 de julho 
deste ano. A nova norma 
regulamenta, na forma da 
lei federal nº 13.019/2014, 
a celebração da parceria 
entre a Secretaria de Es-
tado da Educação (Seduc) 
e as instituições de ensi-
no. A partir do termo de 
colaboração firmado, cada 
entidade receberá dois 
repasses anuais em valor 
proporcional à quantidade 
de alunos matriculados.

 A secretária de Estado da 
Educação, Fátima Gavioli afir-
ma que “toda escola é impor-
tante, mas existem aquelas 
que, se o governo não esten-
der a mão, vão morrer”. Em 
menção às EFAs, ela defen-
deu o regime de alternância. 
“[O aluno] Passa um período 
e vai para casa. O que ele 
aprende ali, aplica na pro-
priedade da família e gera 
renda e, principalmente, 
foge daquele trânsito den-

tro dos ônibus escolares, em 
que a criança passa horas e 
horas”. Ao discorrer sobre in-
clusão, pontuou que Apae e 
Pestalozzi, até então, não ti-
nham representante no Con-
selho Estadual de Educação. 
“Foi só neste mandato, que 
o governador solicitou que 
fosse nomeado um represen-
tante da educação inclusiva, 
especial”, afirmou.

A Gerente de Educa-
ção do Campo, Indígena e 

Quilombola da Seduc, Va-
léria Cavalcante da Silva 
Souza, destacou que, pela 
primeira vez, o repasse de 
recursos foi realizado para 
as três unidades com este 
perfil no Estado. “Hoje é 
um marco. É uma luta de 
muitos anos”, celebrou.

“É muito difícil a gente fa-
lar em um momento desse, 
porque há 17 anos estamos 
diretamente nessa luta”, 
salientou Maria Nazaré de 
Jesus, representante das 
EFAs de Goiás. “O profes-
sor, o diretor, o estudante 
não tinha voz, não podiam 
questionar e nem ajudar a 
construir esse documento 
de parceria”, frisou Maria.

O técnico pedagógico da 
Gerência de Educação do 
Campo, Quilombo e Indíge-
na da pasta, Francisco Alves, 
considerou significativos 
os esforços para fortalecer 
esta modalidade de ensino, 
voltada para o povo do cam-
po. “Percebemos uma con-
vergência entre o que a pro-
fessora Fátima Gavioli e o 
governador Caiado pensam 
em relação à importância de 
se amplificar a oferta, me-
lhorar e investir igualmente 
o que se aplica nas escolas 
da cidade”, salientou.

A Polícia Militar do Estado 
de Goiás, no intuito de reduzir 
ainda mais a criminalidade em 
todo o Estado, realizou n no 
Quartel do Comando Geral, 
em Goiânia, a Operação Cerra-
do. Durante os três dias, foram 
reforçadas as ações ostensivas 
e preventivas em todas as 
regiões de Goiás. Todo o tra-
balho foi coordenado pelo 
Comando de Operações de 

Cerrado (COC), que engloba 
o Batalhão Ambiental, o Ba-
talhão Rural e o Comando de 
Operações de Divisas (COD).

No dia do lançamento 
da operação, o comandan-
te do COC, Coronel Marcelo 
Granja, explicou que as três 
unidades, de forma integra-
da, realizaram bloqueios, 
abordagens, visando, princi-
palmente, retirar armas de 

circulação, drogas, foragidos 
e recuperar veículos. “Coloca-
mos embarcações em todas 
as localidades, nas vias flu-
viais do Estado, combatendo 
também todos os crimes am-
bientais contra a fauna, flora, 
pesca predatória e outros que 
possam ocorrer”, ressaltou.

Na mesma ocasião, o se-
cretário de Estado da Segu-
rança Pública, Rodney Miran-

da, destacou as ações na zona 
rural como um dos principais 
focos do trabalho integrado. 
“O objetivo é reduzir, cada 
vez mais, os crimes no cam-
po e garantir tranquilidade à 
população. Historicamente, 
achava-se que o campo era 
um local de tranquilidade e 
paz. Nós reconhecemos pri-
meiro no nosso governo que 
o problema existia, que os 

crimes comuns estavam cres-
cendo, assim como a presen-
ça das drogas e armas nessas 
regiões. Então fomos para o 
enfrentamento”, enfatizou.

Rodney Miranda atribuiu 
os bons resultados às diver-
sas medidas que vêm sendo 
adotadas pela atual gestão 
do governo de Goiás, que 
inclui a criação do Batalhão 
Rural da PMGO, do Centro 

Integrado de Comando e 
Controle (CICC) Rural, o refor-
ço das delegacias da Polícia 
Civil, além de uma atuação 
conjunta com os produtores 
rurais. Segundo o coman-
dante-geral da PMGO, Coro-
nel Renato Brum, outro fator 
responsável pela diminuição 
dos índices de criminalidade 
é a maior integração entre as 
forças de segurança de Goiás.

Cristiano Borges

Polícia Militar intensifica ações de combate a incêndios criminosos

Ronaldo Caiado distribui dispositivos de 
leitura para alunos com deficiência visual
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Ataques de Jair Bolso-
naro contra as elei-
ções de 2022, ameaça 

a Constituição, tentativas de 
destituir ministros do STF e 
exibições bélicas mobilizou 
diplomatas de grandes demo-
cracias para relatar e monito-
ras risco de ruptura no Brasil.

Com foco desde o início 
do governo antiambiental 
de Bolsonaro e no entrave 
ao acordo comercial com 
o Mercosul, as análises e 
informes diários enviados 
a União Europeia e aos Es-
tados Unidos, tem dado es-
paço à agenda da política 
doméstica. Telegramas en-
viados a suas capitais citam 
os ataques mais frequentes 
de Bolsonaro a democra-
cia. Sete ameaças golpistas 
foram enviadas somente 
no mês de julho.

Nos últimos dias, o jornal 
Estadão tem ouvido diplo-
matas das principais embai-
xadas estrangeiras do país. A 
avaliação é que, mesmo com 
os ataques e da ala militar 

do seu governo, as institui-
ções são sólidas e o risco de 
ruptura democrática no país 
é considerado zero.

É fato que as eleições de 
2022 irá provocar um acir-
ramento na crise política, 
mantendo o cenário entre 

Lula e Bolsonaro. Entre os 
diplomatas, a idéia de uma 
“invasão no Capitólio”, caso 
o presidente seja derrotado, 
não é descartada.

Os sinais mais claros de 
abalo na confiança da esta-
bilidade no Brasil vieram de 

Washington. O presidente 
dos Estados Unidos Joe Bi-
den despachou em Brasília 
uma missão liderada por 
Jake Sullivan, assessor de 
Segurança Nacional da Casa 
Branca, tendo a defesa da 
democracia como tema-

-chave. “Em reunião com o 
presidente Bolsonaro, argu-
mentamos que não temos 
preocupação com a reali-
zação de eleições livres e 
justas”, declarou à imprensa 
Juan González, diretor sênior 
no Conselho de Segurança 

Nacional da Casa Branca. “E 
ressaltamos a importância 
de não desacreditar o pro-
cesso eleitoral, porque não 
há indícios de fraude em 
eleições anteriores.”

Desde que Biden foi eleito, 
ele e Bolsonaro apenas con-
versaram através de cartas, 
deixando de lado as ligações.

República das Bananas
Um diplomata brasilei-

ro com anos de atuação na 
Europa e Nova York afirma 
que a repercussão está “ne-
gativissima”. Ele cita o fato 
do jornal The Guardian ter 
comparado a exibição de 
blindados promovida na 
Praça dos Três Poderes a 
uma parada militar como 
a “República de Bananas”. 
“Isso só se equipara à ale-
gação daquele diplomata 
israelense que, anos atrás, 
chamou o Brasil de ‘anão 
diplomático’, sem razão. 
Agora há fatos que corrobo-
ram; o Guardian não fez isso 
a toa”, opina o embaixador.

Divulgação

O Brasil corre risco de um golpe de 
Estado ou autogolpe de Bolsonaro

Embora seja considerado 
padrão-ouro para o diagnós-
tico da Covid-19, o teste de 
RT-PCR é considerado caro e 
invasivo — uma vez que de-
pende de amostras das vias 
do nariz e garganta do pa-
ciente. Por isso, pesquisado-
res Brasil afora têm estudado 
métodos mais econômicos e 
menos invasivos, mas que 
sejam tão assertivas quanto 
o seu precursor, para acele-
rar a testagem da população.

Um deles foi anunciado 
por pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). O exame 
desenvolvido pelo grupo 

é capaz de detectar a pre-
sença do novo coronavírus 
em amostras de saliva e de 
secreção nasal, ao custo de 
apenas R$30. Em experi-
mentos já realizados com 60 

pacientes, a nova alternati-
va se mostrou 100% eficaz 
quando comparada ao PCR.

O exame amplifica o ge-
noma viral em menos de 
meia hora e consegue en-

contrar até dez cópias do ví-
rus em uma mesma amostra. 
A cor assumida pelo material 
coletado, que muda após 
cerca de 40 minutos, aponta 
para a situação do paciente: 

se ficar rosa, é negativo para 
o coronavírus; se amarelar, 
positivo. No total, o resul-
tado sai em menos de uma 
hora, intervalo que também 
é considerado uma vanta-
gem em relação ao PCR, que 
demora mais tempo para 
chegar a uma resposta.

Os pesquisadores acredi-
tam que o novo teste pode 
ser uma ferramenta espe-
cialmente importante para 
ser aplicada em crianças, so-
bretudo as que estão hospi-
talizadas e precisam realizar 
exames de diagnóstico re-
petidas vezes. Isso porque a 
alternativa eliminaria o incô-

modo provocado pela coleta 
nas vias do nariz e garganta.

Liderado pelas pesqui-
sadoras Mônica Lomeli, do 
Instituto de Bioquímica Mé-
dica (IBqM/UFRJ), e Fabiana 
Ávila Carneiro, docente do 
campus Duque de Caxias da 
UFRJ, o grupo responsável 
pelo teste contou ainda com 
cinco estudantes das áreas 
de Biotecnologia, Engenha-
ria Química, Engenharia de 
Bioprocessos e Nanotecno-
logia. O quinteto fundou a 
startup Osiris Life Sciences, 
que desenvolveu a proteína 
a ser usada como reagente 
nos kits de diagnóstico.

Brasileiros criam teste de saliva que identifica coronavírus em 30 minutos



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

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
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

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-
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil 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 
(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
-------------------------------
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR 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.

-------------------------------
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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 
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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O secretário da Defe-
sa dos EUA, Lloyd 
Austin, ordenou que 

seis companhias aéreas co-
merciais forneçam jatos de 
passageiros para ajudar na 
operação militar de retirada 
de civis americanos e aliados 
afegãos de Cabul. Segundo o 
Pentágono, 18 aviões farão o 
transporte dos passageiros de 
bases americanas no Oriente 
Médio de volta para casa.

As companhias envolvi-
das são United Airlines, com 
quatro aviões, American Air-
lines, Atlas Air, Delta Air Li-
nes e Omni Air, com três ae-
ronaves, e Hawaiian Airlines, 
que cederá dois. De acordo 
com John Kirby, porta-voz do 
Pentágono, o desvio dos 18 
aviões não comprometerá as 
operações das empresas.

O capitão John Perkins, 
porta-voz do Comando de 
Transporte Militar, disse 
ontem que os 18 aviões 
comerciais começarão o 
serviço de transporte nes-
ta segunda (23/8) ou terça 
(24/8). A ideia, segundo Per-
kins, é levar os passageiros 
que estão sobrecarregan-
do as bases americanas no 
Oriente Médio para a Europa 
e da Europa para os EUA.

Perkins disse que os mi-

litares solicitaram aerona-
ves de grande porte e com 
bastante autonomia, capa-
zes de transportar centenas 
de passageiros. Ele afirmou 
que as negociações com as 
empresas começara na se-
mana passada e disse que 
algumas ofereceram aviões. 
A demanda, porém, foi mai-
or que o previsto, o que fez o 
governo ativar a Frota Aérea 
de Reserva Civil, um dispo-

sitivo criado em 1952, no 
início da Guerra Fria, após o 
bloqueio de Berlim.

”A habilidade do Depart-
amento da Defesa para pro-
jetar forças militares está 
indissociavelmente ligada 
à indústria comercial, que 
proporciona uma capacida-
de de transporte crítica, as-
sim como redes globais para 
satisfazer as necessidades 
diárias e de contingência”, 

dizia o comunicado que 
anunciou a medida.

Segurança deteriorada
Os aviões civis, portanto, 

não voariam para dentro ou 
fora de Cabul, onde a segu-
rança vem se deteriorando 
rapidamente. Em vez disso, 
pilotos e tripulações de com-
panhias aéreas comerciais 
americanas ajudariam a trans-
portar milhares de pessoas 

que estão chegando às bases 
dos EUA no Bahrein, Catar e 
nos Emirados Árabes, alivian-
do a ocupação dos locais.

”Como uma companhia 
aérea global e transportado-
ra de bandeira dos EUA, as-
sumimos a responsabilidade 
de responder rapidamente 
a desafios internacionais 
como este”, disse Scott Kirby, 
executivo da United Airlines, 
que colocará à disposição do 

Pentágono quatro Boeings 
777 com capacidade para 
transportar 350 passageiros.

”É um dever que assu-
mimos com o máximo cui-
dado e coordenação.” Em 
comunicado, a American 
Airlines disse que estava 
pronta para colaborar com 
três aeronaves a partir de 
hoje. A empresa afirmou 
que trabalharia para mini-
mizar o impacto da medida 
para seus clientes.

”As imagens do Afe-
ganistão são de partir o 
coração”, dizia o comunica-
do. ”A companhia está orgul-
hosa e grata aos nossos pilo-
tos e comissários de bordo, 
que farão essas viagens para 
fazer parte desse esforço de 
salvar vidas.” Esta é apenas 
a terceira vez que a Frota 
Aérea de Reserva Civil é uti-
lizada desde que foi criada.

A primeira foi durante a 
Guerra do Golfo, de agosto 
de 1990 a maio de 1991. A 
segunda foi durante a Gu-
erra do Iraque, de fevereiro 
de 2002 a junho de 2003. 
Enquanto os EUA tentam 
desesperadamente retirar 
cidadãos e colaboradores 
de Cabul, a segurança no 
aeroporto da capital fica 
cada vez mais precária.

Mark ANDRIES / US MARINE CORPS/AFP

EUA exigem ajuda de empresas 
na retirada de civis do Afeganistão
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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-
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
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 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

RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil 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 
(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
-------------------------------
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
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR 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.

-------------------------------
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
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

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 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Reprodução
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Ivete Sangalo está sen-
do cotada para assumir o 
‘Caldeirão’ a partir de ja-
neiro de 2022. De acordo 
com a colunista Patricia 
Kogut, a cantora está em 
negociações com a direção 
da Globo para comandar as 
tardes de sábado da emis-
sora. Até lá, a faixa do “Cal-
deirão” ficará a cargo de 
Marcos Mion.

Ivete sempre esteve na 
mira da Globo, mas a car-
reira de cantora não permi-
tia que ela assumisse um 
compromisso permanente. 
Por essa razão, a cantora 
apresentou programas por 
temporadas. Além das par-
ticipações na TV aberta, ela 
comandou o “Superboni-

ta” (GNT) e o “Música boa 
ao vivo” (Multishow) e atu-
almente, está a frente do 
The Masked Singer. Agora, 
estaria disposta a diminuir 
o ritmo dos shows.

Quando Mion foi anun-
ciado no “Caldeirão” só até 
dezembro – depois disso, 
ele tem compromissos com 
o Multishow -, ficou no ar 
a interrogação sobre quem 
ocuparia a faixa a partir de 
janeiro. Essa é, portanto, 
uma das mais fortes pos-
sibilidades. Mion é visto 
nos bastidores como um 
nome fortíssimo para o 
Multishow. Ele fala com 
o público jovem, conhece 
música e já se mostrou ca-
paz de capitanear realities.

A Sony e a Marvel lan-
çaram hoje (23) o 
primeiro trailer ofi-

cial de Homem-Aranha: Sem 
Volta Para Casa, próximo filme 
do herói interpretado por Tom 
Holland no Universo Cinema-
tográfico da Marvel (MCU). A 
prévia traz a prometida inte-
ração de Peter Parker com o 
Doutor Estranho (Benedict 
Cumberbatch), mas o gran-
de destaque é o retorno de 

Doutor Octopus (Alfred Mo-
lina) e sinais das voltas de 
Duende Verde (Willem Da-
foe) e Electro (Jamie Foxx).

A liberação da prévia vem 
após o vazamento do mes-
mo trailer pela internet, na 
noite do domingo (22). As 
imagens vazadas já antecipa-
vam o retorno do trio de vi-
lões vivida em O Espetacular 
Homem-Aranha 2 (2014). O 
que não se confirmou ou re-

futou ainda a partir da nova 
prévia foi se o filme irá ou 
não trazer as participações 
tão sonhadas dos Peter Pa-
rker de Tobey Maguire e de 
Andrew Garfield.

Homem-Aranha: Sem 
Volta Para Casa contará 
ainda com Zendaya, Marisa 
Tomei, Jacob Batalon, Bene-
dict Wong, Jon Favreau, en-
tre outros talentos em seu 
elenco. A trama, como con-

firma a prévia, trará Parker 
tentando apagar da memó-
ria de todo mundo que ele 
é o homem por trás da más-
cara do Homem-Aranha, 
recorrendo a Strange para 
tentar mudar a realidade.

Jon Watts, que comandou 
os dois últimos filmes do he-
rói, retorna como diretor. A 
estreia do terceiro filme do 
Homem-Aranha está marca-
da para 16 de dezembro.

Trailer oficial do filme Homem
Aranha confirma o multiverso

Ivete está cotada para 
assumir o ‘Caldeirão’


