p8

DIÁRIO DO ESTADO
Goiânia, Quinta-feira, 6 de Janeiro de 2021 - Ano 12 nº 2883 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Relatório do Plano Diretor é aprovado
na Comissão Mista com um voto contra
A Comissão Mista da Câmara Municipal aprovou o relatório do novo Plano Diretor de Goiânia com apenas um voto contrário à proposta. A
votação começou com a leitura do relatório, que acatou as reivindicações coletivas. Dentre as solicitações feitas estão alterações propostas
pelo Grupo de Trabalho da Prefeitura, da gestão atual, que sugeriu a rejeição de artigos incluídos no projeto original pela gestão passada. p2

Eleições 2022: TSE endurece regras contra ataques
à urna eletrônica p4

Sepultado o voto impresso e depois de uma campanha bolsonarista
que tentou colocar em dúvida a integridade do sistema eletrônico de
votação, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma série de resoluções
que vão disciplinar as eleições deste ano, em que serão escolhidos
presidente da República, governadores, senadores e deputados.

(62) 3010-4014

(62) 98219-1904

TSE endurece
regras contra
ataques à urna
eletrônica p4
/diariodoestado

Avião com Maiara, da dupla com
Maraísa, faz pouso de emergência
Uma aeronave que tinha dentre seus passageiros a cantora Maiara, da dupla com
Maraisa, precisou fazer um pouso de emergência. O avião teve sua rota alterada e pousou depois que uma ave se chocou contra uma de suas turbinas. p8
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Relatório do Plano Diretor é aprovado
na Comissão Mista com um voto contra

N

a manhã desta
quarta-feira (5/1), a
Comissão Mista da
Câmara Municipal aprovou
o relatório do novo Plano Diretor de Goiânia com apenas
um voto contrário à proposta. A votação começou com
a leitura do relatório, feita
pela vereadora Sabrina Garcêz (PSD), que acatou as reivindicações coletivas.
Dentre as solicitações feitas estão alterações propostas pelo Grupo de Trabalho
da Prefeitura, da gestão atual, que sugeriu a rejeição de
artigos incluídos no projeto
original pela gestão passada.
Desde o ano de 2020, o novo
Plano Diretor de Goiânia já recebeu mais de 270 emendas.
Desde que chegou à Câmara Municipal de Goiânia,
em 2019, o projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), sendo 11 audiências públicas
na casa legislativa, algumas
em bairros da capital, no
Conselho Regional de Arquitetura de Goiás (CREA-GO) e
pelo Tour por Goiânia.
Em 2020, foram feitas 15
audiências públicas realizadas de formas virtuais e híbridas, realizada dentro das seis
subcomissões: Ordenamento
Territorial; Sustentabilidade
Socioambiental; Mobilidade,
Acessibilidade e Transporte;
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Desenvolvimento Econômico; Desenvolvimento Sociocultural; e Gestão Urbana.
Já em 2021, o projeto foi
devolvido ao Paço Municipal devido à solicitação de
análise por um Grupo de
Trabalho da Prefeitura. O
resultado desta devolutiva
foi a retirada de várias proposituras, inclusiva uma que
diz respeito ao aumento do
adensamento urbano.

A vereadora Sabrina
Garcêz afirmou que “foram
feitas alterações e restrições quanto às Áreas de
Preservação Permanente
que são mais abrangentes que o próprio Código
Florestal” e completou dizendo que “também não
haverá adensamento e o
perímetro urbano não vai
mudar, continuando a ser
como na Lei 171/2007”.

OPOSIÇÃO
O único voto contrário à
aprovação do novo Plano Diretor de Goiânia foi do vereador Mauro Rubem (PT), que
alegando que os componentes da Comissão Mista não
tiveram acesso ao documento, desta forma os mesmo
não tiveram a oportunidade
de ler o texto presente no
projeto de lei.
Outro ponto apontado

pelo vereador petista foi que
a matéria foi pouco discutida
dentro das reuniões voltadas
à discussão do projeto. Mediante às ressalvas, acusações e manifestos, a relatora
do projeto, vereadora Sabrina Garcêz, enviou o arquivo
do relatório em um grupo de
WhatsApp da Comissão Mista durante a sessão.
O vereador Mauro Rubem (PT) discordou do fato

das tramitações estarem
acontecendo durante o recesso legislativo da Câmara
Municipal de Goiânia, desta forma apresentou um
requerimento solicitando
mais audiências públicas
antes da aprovação do projeto. Como justificativa o
opositor pediu que as audiências publicas segmentassem os temas, na intenção
que a população saiba mais
sobre as mudanças que
ocorrerão no município.
Depois de ter o seu requerimento negado pela Comissão Mista, Mauro Rubem
ainda pediu vista da matéria,
outro pedido que foi negado
pela maioria dos colegas de
Casa. Durante o discurso de
declaração de voto, Rubem
afirmou que “haverá judicialização, pois foi atropelado
o devido processo legal de
tramitação da matéria de interesse da sociedade”.
Após a aprovação do
novo Plano Diretor de Goiânia em Comissão Mista, a
matéria aguarda uma última aprovação no plenário.
Este último trâmite pode
acontecer ainda durante o
recesso regimental, desde
que seja convocada uma
sessão extraordinária pelo
presidente da Câmara Municipal, no prazo de três
dias úteis de antecedência.

Estradas precárias deixam 15 cidades goianas em situação de emergência
Até a noite desta terça-feira (4), 15 municípios da
região Nordeste de Goiás já
haviam decretado situação
de emergência em razão
dos estragos causados pelas chuvas que atingem a
região pela segunda semana seguida. Com estradas
interditadas e comunidades
isoladas, os esforços seguem direcionados para a
distribuição de alimentos. A
previsão é de que a região
siga registrando chuvas por
pelo menos os próximos
dez dias.
A estimativa do governo estadual é de que 2,4
mil moradores das regiões
afetadas estão isolados. A
zona de maior preocupação
das equipes de resgate está

concentrada na Chapa dos
Veadeiros. Os municípios
da região têm comunidades
que moram em locais de
difícil acesso e, por conta
do bloqueio de pistas danificadas pelas chuvas, estão
dependendo da chegada de
ajuda por barcos ou veículos com tração traseira.
A situação de emergências nos municípios foi estabelecida por decreto estadual inicialmente publicado
no dia 29 de dezembro e
atualizado nesta terça. No
momento a medida inclui
Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Teresina de
Goiás, Cavalcante, Monte
Alegre de Goiás, Campos
Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Iaciara,

DIÁRIO DO ESTADO
Fundador e Diretor Executivo: Alexandre Braga
Editor de Arte: Henrique Portilho
Editor Executivo: Bruno Vieira

Formoso, Niquelândia, São
João D’Aliança, Guarani de
Goiás, Flores de Goiás, e de
Nova Roma.
Além da situação de
emergência,
municípios
como Monte Alegre, Cavalcante e Niquelândia publicaram decretos próprios de
situação de calamidade. Os
dois primeiros são afetados
pelo bloqueio da GO-118
causado por uma erosão
aberta na pista desde o dia
24 do último mês. Para a
rodovia, a expectativa é de
que o fluxo seja parcialmente retomado até o fim desta
semana, com a liberação do
tráfego de veículos leves.
Os decretos de situação
de emergência são necessários para, principalmen-

te, fazer com que o Governo Federal reconheça as
demandas dos municípios
em razão dos riscos. Com
isso, as cidades podem receber aportes financeiros
para reduzir prejuízos de
setores como o turismo e
do agronegócio. O decreto
tem validade de 180 dias,
contados a partir da data de
publicação, feita no dia 29.
SOCORRO
O coronel Nunes, do
Corpo de Bombeiros, que
lidera as operações de suporte na região, diz que o
trabalho preventivo das
equipes tem evitado o registro de fatalidades. Nas
ocorrências, Nunes relata
que as dificuldades incluem

questões básicas como falta de energia elétrica, que
em algumas comunidades
foi suspensa por até quatro dias. “Nesses casos a
concessionária precisava
do nosso apoio, porque nós
temos barcos para atravessar”, conta o coronel.
A distribuição de alimentos é apoiada pelas
prefeituras e entidades
não governamentais. “Nos
primeiros dias nós encontramos uma situação muito
difícil. Para levar alimento
aos que mais necessitam,
tivemos que enfrentar pontes quebradas, atoleiros”,
detalha o coronel.
Segundo Nunes, não
há previsão de quando as
equipes devem deixar a

base montada em Teresina
e que atende toda a região.
“São muitas as dificuldades.
Hoje, por exemplo, choveu
bastante”, cita o coronel.
Na região, 35 bombeiros
atuam com o suporte de
barcos, viaturas e um helicóptero.
“Na primeira semana
nós trabalhamos no sentido de atender as demandas das comunidades isoladas. Agora nós estamos
atendendo de acordo com
a demanda. A chuva para,
mas no outro dia ela vem
intensa e a gente sabe que
às vezes estamos em uma
situação e de repente tudo
pode se agravar. A presença aqui é importante justamente por isso”, acrescenta
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Caiado: “Não é justo que Goiás fique
excluído deste apoio” financeiro da MP

O
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governador Ronaldo
Caiado (DEM) comandou reunião por videoconferência com integrantes
da bancada goiana na Câmara
dos Deputados, na terça-feira
(4/1), em Alto Paraíso de
Goiás, durante o 10° dia de
trabalhos de recuperação de
vias e atendimento à população de municípios da Região
Nordeste do Estado. A localidade é afetada pela queda de
chuvas intensas que ocorrem
desde o fim de dezembro.
Segundo o gestor, o objetivo da conversa foi o de
buscar respaldo do governo
federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), para que Goiás
consiga receber parte da verba de aproximadamente R$
700 milhões destinada pelo
Executivo nacional, em medida provisória, aos Estados
da Bahia e de Minas Gerais,
que também tiveram cidades
atingidas pela água.
“Não é justo que Goiás fique excluído deste apoio”, frisou o governador, que vistoria locais do Nordeste goiano
desde o dia 30 de dezembro.
“Pedi, a todos, participação,
solidariedade e um gesto de

apoio junto ao Ministério de
Desenvolvimento Regional
(MDR) e à Presidência da República para buscar um valor
para que consigamos atender
essas necessidades aqui nos
municípios”, pontuou.
“Essa região foi tão penalizada com destruição em cidades, asfalto arrebentado,
existem atoleiros no meio da
rua, algumas casas caíram,
comunidades estão isoladas,
várias pontes que, até agora,
deixam pessoas isoladas, estradas estão interrompidas,
enfim, um quadro que é extremamente pesado para o
Estado”, explicou Caiado, ao
relatar a situação conferida
em meio a vistorias e reuniões com equipes de obras.
RECONSTRUÇÃO
O governador ressaltou,
ainda, que algumas rodovias
e pontes terão que ser reconstruídas, e que não existem, no momento, desvios
para solucionar problemas
considerados imediatos. “É
um esforço sobre-humano
para podermos achar alguma
alternativa”, salientou ele.
“É impressionante. Aflora
água por todo lado. Acabou

o asfalto de todo mundo
e não se transita mais por
aqui. O pouco que tinha foi
jogado de cabeça para baixo”, lamentou o governador,
ao justificar a necessidade
de um auxílio para Goiás por
parte do governo federal.
Um dos pontos afetados
fica na rodovia estadual GO118, entre os municípios de
Alto Paraíso e Teresina de
Goiás. No local, onde parte
da pista desmoronou com
a força da água, equipes da
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) trabalham para liberar
parte da pista para o tráfego
de veículos pequenos até
sexta-feira (07/01), conforme anunciado pelo governador, durante inspeção no local. O trânsito de caminhões
e outros veículos pesados
seguirá restrito.
NA REGIÃO
Nesta quarta-feira (5/1),
Caiado continua no Nordeste
goiano para acompanhar a
situação dos municípios atingidos pelas fortes chuvas. Novas vistorias estão previstas
nos municípios de Formoso e
Santa Tereza de Goiás.

Estudante da rede pública! Busque seu cartão com R$100 na escola
Material escolar, lanche,
roupa, impressão ou acesso
à internet. Os custos de um
estudante vão muito além
de uniforme, transporte e do
próprio ensino. Para muitos
brasileiros, a falta de recursos
limita o aprendizado com eficiência, especialmente durante a pandemia.
Porém, alunos da rede pública de Goiás contam com
um auxílio de R$100 desde
o mês passado. O montante
da chamada bolsa-estudo
será concedido automatica-

mente para todos os quase
200 mil alunos das escolas
públicas goianas por meio
de um cartão que chegará
às instituições de ensino até
o dia 10 de janeiro já com o
valor disponível.
Para receber o dinheiro, o
estudante deverá ter, no mínimo, 75% de frequência escolar por mês, alcançar média
6 e ser aprovado em todas as
disciplinas a cada bimestre.
Terão direito ao benefício
todos os que estiverem matriculado no Ensino Médio,

incluindo alunos do GoiásTec, EJA, EJATec e Socioeducativo nos anos de 2021,
2022 e 2023. O recurso será
liberado exclusivamente nos
meses de fevereiro a junho e
agosto a dezembro, ou seja,
não será disponibilizado nas
férias de janeiro e julho.
Assim, se o aluno for reprovado neste ano, ele perde o
direito ao benefício no ano de
2023. O recurso estará liberado
após recebimento do cartão e
desbloqueio dele por meio do
aplicativo “Meu Alelo”.

Não há um fim determinado para emprego dos R$100
que pode, inclusive, ser acumulado. A proposta é que o
dinheiro incentive a aprendizagem e a permanência dos
estudantes em sala de aula
e ainda contribua para minimizar os efeitos econômicos
da pandemia de coronavírus.
De acordo com a secretária
estadual de educação, Fátima
Gavioli, a evasão escolar em
Goiás no ano passado ficou
em 11% sendo 9,5% desse total apenas no Ensino Médio.
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Eleições 2022: TSE endurece regras
contra ataques à urna eletrônica
S

epultado o voto impresso e depois de uma
campanha
bolsonarista que tentou colocar em
dúvida a integridade do sistema eletrônico de votação,
o Tribunal Superior Eleitoral
aprovou uma série de resoluções que vão disciplinar as
eleições deste ano, em que
serão escolhidos presidente
da República, governadores,
senadores e deputados. Ao
mesmo tempo em que amplia o número de urnas sujeitas a auditoria, a Corte indica
que não vai tolerar ataques
ao equipamento.
Entre as principais novidades para garantir a segurança da urna eletrônica, o
TSE vai dobrar o número de
seções eleitorais submetidas
ao teste de integridade dos
equipamentos. Todas as entidades habilitadas a fiscalizar
as eleições (como OAB e partidos políticos) poderão acompanhar o transporte das urnas
selecionadas para o teste.
No dia da votação, as
urnas sorteadas para teste
recebem votos de cédulas
preenchidas por representantes de partidos políticos,

Divulgação

que também são registrados paralelamente em um
computador. Tudo é filmado,
inclusive a inserção dos votos na urna eletrônica, em
um ambiente monitorado.
O objetivo é verificar se os
números da urna coincidem
exatamente com os votos
impressos e os registrados

no computador.
A resolução do TSE também aperta o cerco contra
desinformação que atinja
a integridade do processo
eleitoral. O objetivo é coibir a propagação de notícias falsas que coloquem
em xeque a segurança da
votação eletrônica. O res-

ponsável poderá responder
criminalmente, por abuso
de poder e uso indevido
dos meios de comunicação.
Este posicionamento, que
agora se torna regra, já vinha se desenhando no Plenário da Corte, que cassou
o mandato do deputado
estadual Fernando Francis-

chini (PSL-PR), condenado
por uma live no dia da eleição de 2018 na qual alegava fraude no processo de
votação. O ex-parlamentar,
delegado da Polícia Federal,
está inelegível por oito anos.
DESINFORMAÇÃO
Para coibir a propagação

de fake news, o TSE passou
a considerar como agravante
a transmissão de informação
por meio de redes sociais,
inclusive em tempo real, ou
envolver menosprezo à condição de mulher ou sua cor,
raça ou etnia. A pena-base
para a propagação de mentiras é quatro meses a um
ano, mas pode ser ampliada
em um terço ou pela metade se forem verificadas estas hipóteses estabelecidas
pela Justiça Eleitoral.
“O TSE, a meu ver, não
avançou em como impedir a
propagação dessas informações falsas, e eu acho que é
difícil a Corte avançar muito
sem o auxílio do Congresso Nacional. Veja que uma
das mudanças é o prévio
cadastramento dos provedores para impulsionamento.
Ocorre que a propagação
de notícias falsas acontece,
muitas das vezes, de forma
orgânica e voluntária pelos
milhões de consumidores
das redes sociais, que são os
próprios eleitores”, observa
Joaquim Pedro de Medeiros
Rodrigues, do Pisco & Rodrigues Advogados.

Ômicron já é responsável pela maioria dos casos de Covid no Brasil
Você já percebeu que
todo ano surge uma gripe
diferente? É que os vírus
têm a capacidade de se
adaptar a novas situações
para não desaparecer. São
as mutações. O coronavírus
usa a mesma estratégia.
Nos últimos dois anos,
os cientistas identificaram
e acompanharam de perto
mais de 10 variantes. Um
levantamento feito pela plataforma Our World in Data,
com base nos dados de mais
de 100 países, mostra a evo-

lução do coronavírus, indicando que, no início da pandemia, as variantes alfa, beta
e gama foram se espalhando
de forma desordenada nos
grandes centros. Em fevereiro de 2021, a Índia identificou os primeiros casos da
variante delta. Em março, ela
já estava no Reino Unido. Em
cinco meses, tornou-se dominante no mundo.
Em novembro, surgiu
uma nova variante, batizada
de ômicron e que tem mostrado velocidade de conta-

minação ainda maior. Em
menos de dois meses, passou a ser dominante - por
exemplo - no Reino Unido,
África do Sul, França, Estados Unidos, Japão e Brasil.
Quanto mais um vírus
circula em uma população,
maiores são as chances de
surgirem mutações. Nem
sempre elas são bem sucedidas. A maioria tem pouco ou
nenhum impacto no vírus.
Mas no caso da Covid-19, a
cada mutação, a comunidade científica entra em alerta.

O doutor em genética David Schlesinger é presidente
de um laboratório que faz
testes para identificar as variantes da Covid-19.
“Mesmo sabendo que os
outros países estão vendo
essa subida vertiginosa, ainda
é algo impressionante. Ômicron parece transmitir numa
velocidade parecida com
sarampo. Sarampo é o vírus
que mais transmite para mais
pessoas. Para cada pessoa infectada, ele transmite para 15
pessoas. Ômicron transmite

algo entre 10 e 20 pessoas
para cada pessoa infectada”,
explica David Schlesinger.
O virologista Fernando
Spilki diz que, na Europa, a
ômicron tem mesmo se mostrado menos letal do que
outras variantes, mas reforça
que - mesmo assim - é preciso manter todos os cuidados.
“Ainda que em números
absolutos e proporcionalmente nós possamos ter de
fato menos internações e
mortes, a virulência da variante ômicron ainda permi-

te, especialmente em indivíduos sem uma imunização
adequada, que ocorra, sim,
internação e que, infelizmente, uma parte dos indivíduos infectados vá a óbito.
Toda medida que puder expandir a vacinação ao máximo possível nesse momento
e complementar a vacinação
com medidas eficazes de
controle, tais sejam uso de
máscara adequadas, evitar
aglomeração, manter locais
ventilados é importante”,
destaca Fernando Spilki.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466

diariodoestadogo.com.br

SANTANA 96/97 Prata
2000 C/ Ar + Dh Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466

HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
sado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2883
SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares 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 996167408
------------------------------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:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp: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 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata 1.0
c/ ar seminovo só 4848
whatsapp: 8220 -6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia 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 PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica com estimulação
e esfoliação corporal. F:
99117-4159
-------------------------------

FINANCIAMENTO

-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1
suiserviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento 3 suítes 105m² e 2
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte - 1 vaga. COD: 2395.
TEL: 4007-2717.CJ.17656

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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 ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808

RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.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 americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, 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 completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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“King’s Man” é uma comédia
rasteira e faz pastiche de “007”

C

om muitas cenas de
luta, guerra, momentos emocionantes e
reviravoltas, King’s Man: A
Origem (2021) chega aos
cinemas do Brasil nesta
quinta-feira (6) para mostrar
como o grupo de espiões, já
conhecidos dos outros dois
filmes da franquia Kingsman, surgiu. Ambientando
na Primeira Guerra Mundial
(1914-1918), o longa é estrelado por Ralph Fiennes,
58, famoso por A Lista de
Schindler, O Paciente Inglês
e Harry Potter. “Atores podem ser irritantes quando
falamos que vamos precisar
refazer a cena, mas ele não”,
diz Matthew Vaughn, que
retorna como diretor e corroteirista no terceiro filme.
“Ele é raro”, completa.
Fiennes dá vida ao Duque
de Oxford, responsável por
fundar o grupo secreto. O
pai do jovem Conrad (Harris
Dickinson) se une aos amigos de maior confiança para
impedir um embate que
mataria milhões, e manter a
promessa de ser um pacifista. Ao lado de Polly (Gemma
Arterton) e Shola (Djimon
Hounsou), o Duque sai em
seu primeiro serviço.

DIÁRIO DO ESTADO
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Avião com Maiara, da
dupla com Maraísa, faz
pouso de emergência

Vaughn diz que o filme é
perfeito para os fãs e também para quem não conhece
a história. “É épico, tem aventura e emoções. É um ótimo
jeito de passar duas horas”,
brinca o diretor em entrevista por vídeo. Para ele, as cenas da guerra e das lutas vão
prender a atenção do público
e arrancar fortes emoções.
E o artista completa dizendo que as cenas de ação são
justamente as mais difíceis e
“chatas” de serem gravadas.

“Quando é necessário atirar
em alguém, ou até mesmo
socar, é preciso gravar umas
65 vezes”, explica ele. “Mas a
parte divertida é fazer a coreografia da luta”, completa.
O diretor relembra uma
cena marcante, com o vilão
russo Rasputin (Rhys Ifans)
em uma luta que foi totalmente criada a partir de passos de balé. “Quando sugeri,
me fizeram parecer insano,
e eu estava tipo ‘caras, mas
qual é a diferença?’”, conta

sobre os atores. “Depois que
fizemos tudo, eles amaram.”
Quanto às cenas de guerra, Vaughn reforça que a
ideia era fazer o mais fiel à
realidade possível. Ele conta
que construíram as trincheiras e tentaram sentir o que
os soldados passavam durante a guerra. “Foi algo que
abriu nossos olhos... Achamos muito difícil, mas comparado com o que os soldados passaram de verdade,
foi um feriado”, completa.

Uma aeronave que tinha dentre seus passageiros a cantora Maiara, da
dupla com Maraisa, precisou fazer um pouso de
emergência nesta terça-feira (4), em Florianópolis
(SC). O avião teve sua rota
alterada e pousou no Aeroporto Internacional Hercílio Luz depois que uma ave
se chocou contra uma de
suas turbinas. As informações foram divulgadas na
coluna do Léo Dias, no Portal Metrópoles e confirmadas em nota pela assessoria de imprensa da artista.
“O voo comercial da Latam que decolou do aeroporto de Navegantes teve

de fazer um pouso forçado. A cantora Maiara, da
dupla com Maraisa, estava
a bordo, relatou ter sido
só um susto e passa bem.
Informações técnicas sobre o ocorrido e sobre outros passageiros, por favor
entrar em contato com a
companhia aérea”, diz a
nota oficial da cantora.
Léo Dias informou que
não houve feridos no incidente e que os passageiros
foram realocados em outro
voo da companhia aérea.
Maiara, segundo o jornalista, estava em Governador
Celso Ramos, após ter se
apresentado com a irmã no
município de Itajaí.

