
DIÁRIO DO ESTADO

/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia: Rogério Goiânia: Rogério 
Cruz recebe títulos Cruz recebe títulos 
de Político do Ano de Político do Ano 
e Prefeito de Cidadee Prefeito de Cidade

Entenda o que Entenda o que 
são as federações são as federações 
partidárias que passam partidárias que passam 
a valer este anoa valer este ano

O amor está no O amor está no 
ar! Cantora Giulia ar! Cantora Giulia 
Be assume namoro Be assume namoro 
com ex de Taylor Swiftcom ex de Taylor Swift

FELIPE 
FERNANDES 

LETÍCIA 
BRITO

FAUSI
HUMBERTO

TSE faz acordo com redes sociais TSE faz acordo com redes sociais 
para combater fake news nas eleiçõespara combater fake news nas eleições

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) renovou a parceria que tem com as redes sociais contra fake news, nesta terça-feira (15). Fazem 
parte: Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai. A parceria vai até 31 de dezembro de 2022 e visa o enfrentamento 
da desinformação durante a eleição. O intuito é que cada plataforma remova qualquer conteúdo que viole as regras. O Telegram não faz parte.  p4

Brasil, Quarta-feira, 16 de Fevereiro de 2022 • Ano 16 • n° 2912 • Fundado em 11 de Março de 2005 • diariodoestadogo.com.br • R$1,50



Aparecida de Goiânia 
notificou 2.156 casos 
de dengue no mu-

nicípio, nas cinco primeiras 
semanas de 2022, segundo 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS). Entre eles, 765 
foram confirmados. Num 
recorte apenas na primeira 
quinzena do ano, foram no-
tificados 1.193 casos. Além 
disso, três óbitos  ligados à 
doença são investigados.

Em menos de 40 dias, o 
município registrou quase 
21% de todos os casos de 
dengue notificados no ano 
passado. O total também re-
presenta 9,04% de t odos os 
casos confirmados em 2021.

De acordo com o coorde-
nador de Vigilância Ambien-
tal, Iron Pereira, as intensas 
chuvas nos primeiros dias de 
2022 impulsionaram a proli-
feração do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue, na cidade. No entanto, 
todos os bairros são monito-
rados semanalmente.

“Com a intensidade do 
período chuvoso no início 
deste ano, aumentou o ín-
dice de infestação. Porém, 
nós estávamos avaliando se-
manalmente todos os dados 

aqui em Aparecida de Goiâ-
nia” explicou o coordenador.

Os bairros com mais 
notificações são o Jardim 
Tiradentes (46), Buriti Se-
reno (40) e Aeroporto Sul 
(23). Os números apontam 
um relaxamento nas ações 
de combate ao mosquito 
da dengue em função da 
Covid-19. Apesar disso, a 
prefeitura disse não ter pa-
ralisado as campanhas de 
combate à doença.

“A população esteve mui-
to voltada à Covid-19. Po-
rém, as nossas equipes de 
vigilância e saúde ambiental 
mantiveram visitas domi-
ciliares, coleta de pneus e 
trabalhos educativos inten-
sivamente”, ressaltou Iron.

FORÇA-TAREFA
No último sábado (12), a 

Prefeitura de Aparecida re-
alizou um mutirão de com-
bate ao mosquito Aedes 

aegypti. A ação aconteceu 
no setor Madre Germana 
1. Ao todo foram encon-
trados 118 focos durante 
visitas domiciliares. O traba-
lho deve ocorrer em outros 
bairros no decorrer do mês.

“Nós temos feito força-
-tarefa, toda semana, para 
que a gente possa fazer visita 
domiciliar nos bairros com 
maior índice de infestação e 
transmissão. Nestes locais, 
nós orientamos o pessoal 

sobre as medidas de com-
bate ao Aedes aegypti, que 
transmite, além da dengue, 
Zika vírus e chikungunya”, 
afirmou Iron Pereira.

Ainda de acordo com o 
coordenador de Vigilância 
Ambiental de Aparecida, 
nesta semana, equipes da 
prefeitura trabalham em 
mais de 20 bairros, com co-
letas de materiais recicláveis 
e orientações em comércios 
e indústrias do município.

Reprodução

A morte de um garoto de 
8 anos de idade em um clube 
de Caldas Novas no último 
sábado chama atenção para 
os riscos e cuidados com as 
crianças. De acordo com a 
organização Criança Segura 
Brasil, a estimativa é de 3,3 
mil mortes e 112 mil hospi-
talizações de brasileirinhos 
anualmente por quedas, 
afogamentos, queimaduras 
e outros acidentes. Sendo 
assim, medidas preventivas 
simples tomadas por parte 
dos pais e dos administrado-
res do local podem evitar a 
maior parte dessas tragédias.

Prever situações ajuda 
muito, mas isso depende de 
conhecimento. As estatísti-
cas, por exemplo, ajudam a 
montar cenários-problema. 
Segundo números do Data-
SUS, acidentes de trânsito, 
afogamento, sufocação, quei-
madura e queda são os aci-
dentes com maior número de 
óbitos infantis registrados em 
2017, embora pouca coisa  te-
nha mudado atualmente.

Especificamente em 
clubes, a maioria dos sus-
tos está relacionada a 
afogamentos nas piscinas, 
contusões e/ou traumas 
nos membros inferiores 
ao caírem na piscina. Além 
disso, são comuns peque-
nos cortes, ocorridos ge-
ralmente nos toboáguas, 
de conforme explica o te-
nente do Corpo de Bom-
beiros em Caldas Novas, 
Maico Cipriano.

“A maioria dos aciden-
tes são evitáveis observan-
do as sinalizações, placas 
informativas e orientativas 
e isolamentos. É importan-
te ressaltar que sempre que 
for escolher um estabele-
cimento para frequentar 
observar se o mesmo tem 
o nosso Certificado de Con-
formidade (CERCON), pois 
assim esta edificação estará 
mais segura para o uso. 

O reconhecimento 
científico e maior aceita-
ção do uso da cannabis 
terapêutica em Goiânia 
ganhou um reforço em 
Goiânia. É que em breve, 
o dia 27 de novembro  
pode ser consagrado ao 
incentivo e pesquisa do 
aspecto terapêutico da 
droga derivada da maco-
nha complementa legisla-
ção sobre distribuição de 
medicamentos à base de 
substâncias da planta.

A ideia veio comple-
mentar a distribuição 

de medicamentos pres-
critos à base de cana-
bidiol (CBD) ou tetrahi-
drocanabinol (THC). O 
primeiro atua no sistema 
nervoso central e apre-
senta potencial terapêu-
tico para o tratamento 
de doenças psiquiátricas 
ou neurodegenerativas, 
como esclerose múltipla, 
esquizofrenia, mal de 
Parkinson, epilepsia ou 
ansiedade. Já o segundo 
tem efeito anticonvulsi-
vo, anti-inflamatório, an-
tidepressivo, anti-hiper-
tensivo e analgésico.

As duas propostas de 

lei são do vereador Lu-
cas Kitão (União Brasil) e 
aguardam a sanção do 
prefeito Rogério Cruz. Se-
gundo ele, a inclusão da 
data no calendário muni-
cipal pode unir pacientes, 
familiares, associações, 
cientistas, médicos e to-
dos os envolvidos na dis-
cussão para estabelecer 
metas, discutir políticas 
públicas. “É instituciona-
lizar o que a gente já faz 
na Câmara com as audiên-
cias públicas e as reuniões 
que são feitas. A data vira 
um marco para quebrar 
os preconceitos que exis-

tem”, acredita.
Kitão também defende 

a importância de um con-
junto de ações associadas 
ao tema para dar visibilida-
de à cannabis terapêutica.

“Primeiro aprovamos o 
direito de o poder público 
fornecer estes medica-
mentos, popularizando o 
medicamento, o que trata 
e como pode trazer bene-
fícios que muitas vezes fi-
cam restritos a quem tem 
dinheiro e ainda temos 
um projeto de incentivo 
direto à pesquisa trami-
tando na Câmara Muni-
cipal. São questões que 

podem ajudar no debate”, 
afirma o vereador.

CANNABIS MEDICINAL
As farmácias brasileiras 

têm autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) para venda de 
11 tipos de remédios à base 
de cannabis, embora nem 
todos já estejam disponí-
veis para o consumidor. Re-
centemente, pesquisado-
res de duas universidades 
no Oregon, nos Estados 
Unidos, descobriram que 
a canabbis pode impedir 
que o coronavírus penetre 
em células humanas.

Aparecida de Goiânia já soma 21% Aparecida de Goiânia já soma 21% 
de casos de dengue registrados em 2021de casos de dengue registrados em 2021
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Mesmo antes do enten-
dimento do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 

na última quarta-feira (9), de 
que as federações partidárias 
são constitucionais, os partidos 
já vinham se movimentando 
para definir com quem firmam 
a união que não pode ter divór-
cio nos próximos quatro anos.

As federações surgem como 
uma maneira de os partidos se 
unirem depois que as coliga-
ções foram proibidas, em 2017, 
para eleições proporcionais 
– aqueles que definem os de-
putados federais, deputados 
estaduais e vereadores. Para o 
advogado especialista em di-
reito eleitoral, Leonardo Batista, 
a possibilidade de federação 
pode ser vista com bons olhos 
após as eleições municipais de 
2020, as primeiras desde que as 
coligações caíram.

“A proibição de coligações 
para eleições proporcionais 
acaba afugentando muitos can-
didatos a se filiarem a partidos 
que já tenham candidatos com 
mandatos. Às vezes, por causa 
do quociente eleitoral e partidá-
rio, um partido menor ou médio 
consegue eleger só um candi-
dato que, em regra, é o que já 
está com mandato”, explica.

Nas coligações, os partidos 

podiam “se separar” depois do 
período eleitoral. Já nas fede-
rações, a aliança deve perma-
necer, no mínimo, até 2026. 
Vale lembrar que, no meio 
deste caminho, haverá elei-
ções municipais em 2024 e as 
federações partidárias valem 
para todas as esferas: nacional, 
regional e municipal. Assim, a 
aliança deve ser seguida des-
de a Câmara dos Deputados, 
em Brasília, passando pelas As-
sembleias Legislativas de cada 
estado e chegando às Câmaras 
de Vereadores dos municípios.

IMPACTOS EM GOIÁS
O fato de as federações va-

lerem igualmente para todos 

o país gera impasse na forma-
ção de alianças, quando são 
observados cenários regionais. 
Por exemplo, nacionalmente, o 
União Brasil discute federação 
com o Cidadania, que também 
conversa com o PSDB. O União 
Brasil, partido recém formado 
pela fusão do DEM com o PSL, 
tem como pré-candidato ao 
governo de Goiás o governa-
dor Ronaldo Caiado e como 
pré-candidato a vice Daniel 
Vilela, atual presidente do MDB 
goiano. Em Goiás, o Cidadania 
caminha junto ao atual gover-
nador, mas no cenário nacional 
ensaia federação com o PSDB. 
Os tucanos, por sua vez, têm 
como pré-candidato ao gover-

no estadual o ex-governador 
Marconi Perillo. Além disso, 
o cenário se mescla um pou-
co mais nesta terça-feira (15), 
quando acontecerá uma reu-
nião entre PSDB, MDB e União 
Brasil para discutir federação.

Outro exemplo é o caso do 
pré-candidato a deputado 
estadual, Fabrício Rosa (Psol), 
um dos principais nomes de 
candidatos da sigla. Rosa 
disse ao DE que pode sair 
do Psol e buscar outro par-
tido, caso a sigla não firme 
federação no grupo orga-
nizado pelo PT, que ensaia 
aliança com PCdoB, PV e PSB. 
O Psol está mais próximo de 
uma federação com a Rede.

Na noite desta segunda-
-feira (14), o prefeito de Goi-
ânia, Rogério Cruz (Republi-
canos), foi premiado com os 
títulos de Político do Ano e 
Prefeito de Cidade com mais 
de 100 mil habitantes.

Os títulos foram entregues 

na 12ª edição do Prêmio Mais 
Influentes da Política em Goi-
ás, promovido anualmente 
pela Contato Comunicação.

O evento teve a presença 
de júri especializado, forma-
do por jornalistas, publici-
tários, produtores culturais, 
advogados, empresários e 
representantes de outras ca-

tegorias profissionais, convi-
dados pela organização. Eles 
votaram naqueles que, se-
gundo eles, realizaram ações 
positivas na política goiana.

A solenidade foi realizada 
na Câmara Municipal de Goiâ-
nia e reuniu diversos nomes da 
política de Goiás. Nas duas ca-
tegorias, Rogério foi o primeiro 

colocado. O evento é voltado a 
dirigentes do Executivo e dos le-
gislativos estadual e municipal.

Durante discurso, Cruz 
dedicou o prêmio aos colabo-
radores e disse que a home-
nagem reconhece o trabalho 
realizado nesta gestão, mas 
que não existiria sem o em-
penho dos servidores

Reprodução

Entenda o que são as federações Entenda o que são as federações 
partidárias que passam a valer este anopartidárias que passam a valer este ano

Nesta terça-feira (15) o pre-
sidentes do PSDB, MDB e 
União Brasil vão se reunir 
para uma possível forma-
ção de federação partidária. 
O jogo político em ques-
tão é de uma união nacio-
nal para a Presidência da 
República. Na ocasião, os 
tucanos abririam mão da 
candidatura de João Dória, 
atual governador de São 
Paulo. Segundo o presiden-
te nacional do PSDB, Bruno 
Araújo, “Os que se sentam 
a mesa fazem abertos na 
tentativa de construção 
de uma candidatura única. 
Ninguém está retirando 
suas escolhas e sim dando 
equilíbrio nas discussões 
que podem levar a uma 
construção coletiva”, afirma.
Entretanto, uma federação 
entre essas siglas mexe com 
todo o tabuleiro político de 
Goiás. Uma federação entre 
tucanos e mdbistas, a nível 
estadual, coloca o PSDB em 
sintonia com o MDB nas elei-
ções, isto é, o PSDB de Mar-
coni Perillo apoiando o MDB 
de Daniel Vilela.  Ao Diário 
do Estado, o ex-governador 
de Goiás, Marconi Perillo, 
sinaliza que não há proble-
mas no diretório quanto a 
uma aliança do MDB e PSDB 
“Não estou fazendo restrição 
alguma. O projeto nacional é 
muito importante!”. Da mes-
ma forma, o deputado fede-
ral Delegado Waldir (União 
Brasil), fortalece o diálogo 
“Prevalece os interesses na-
cionais e não locais”.

SERIA DIFÍCIL
Segundo o cientista político 

Guilherme Carvalho, esse 
tipo de federação é quase 
“impossível” de acontecer. “O 
MDB tenta atrair os dois par-
tidos, pois a nível nacional 
eles possuem muita relação, 
são bancadas que trabalham 
juntas no Congresso. Mas 
nos assuntos regionais, mui-
to dificilmente uma aliança 
envolvendo o PSDB e União 
Brasil seria possível”.
O professor relembra que 
outras vezes já foi cogita-
do até mesmo a fusão en-
tre os dois partidos (DEM 
e PSDB), mas isso nunca 
se concretizou, sobretudo 
por causa de Goiás.

NOVA LIDERANÇA
O prefeito de Goiânia, Ro-
gério Cruz (Republicanos), 
convidou o vereador Ansel-
mo Pereira (MDB) para ser 
o novo líder do Paço na Câ-
mara de Goiânia. Em 2021, 
quando Sandes Júnior (PP) 
era líder, Anselmo ocupava 
a posição de vice. O convi-
te de Cruz é uma tentativa 
de contornar as crises que 
a gestão tem sofrido e, de 
ter no Legislativo goianien-
se, alguém já experiente. 
Anselmo está em seu 10º 
mandato como vereador.

AGORA TERMINA?
As obras do BRT estão 
lentas e podem paralisar 
nos próximos dias devido 
à falta de pagamento da 
gestão municipal para as 
construtoras. Já são cinco 
meses em atraso. O prefeito 
Rogério Cruz disse que os 
pagamentos serão realiza-
dos nesta semana.

Rogério Cruz recebe títulos de Político do Ano e Prefeito de CidadeRogério Cruz recebe títulos de Político do Ano e Prefeito de Cidade
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Transtornos alimentares 
ganharam destaque 
após episódios do reality 

Big Brother Brasil (BBB) 2022. A 
atitude de alguns participantes 
em relação à comida levan-
tou debates nas redes sociais. 
Mesmo sem uma avaliação 
profissional, alguns internau-
tas apontaram a hipótese de 
transtornos alimentares.

Arthur Aguiar, Bárbara 
Heck e Lucas Bissoli chama-
ram a atenção do público pela 
rotina alimentar. Enquanto 
Bárbara alterna jejum com 
uma dieta restritiva, Arthur e 
Lucas se excedem no consumo 
de alguns alimentos. Mas, re-
almente existe um transtorno 
alimentar por trás das ações 
dos brothers? Para responder 
à pergunta o Diário do Estado 
conversou com a psicóloga 
Soraya Oliveira e com a nutri-
cionista Ludmylla Ferreira Silva.

O QUE É?
O transtorno alimentar é 

desencadeado por vários as-
pectos emocionais ou bioló-
gicos. Ele está ligado à alimen-

tação e pode acarretar em 
prejuízos físicos ou psíquicos. 
Vale ressaltar que o alimento 
não é apenas uma fonte nutri-
tiva, mas também de prazer.

SINAIS DE ALERTA
Quando você percebe 

pensamentos obsessivos com 
comida, culpa ou arrependi-
mento após comer, medo de 

se alimentar ou sensação de 
perda de controle ao comer.

“Mudanças de hábitos 
que te fazem comer mais ou 
ingerir mais bebida alcoólica. 
Você percebe que ao ingerir 
um alimento gera sentimentos 
ruins como sensação de culpa, 
arrependimento, remorso. 
Então, você percebe que está 
saindo do padrão de norma-

lidade no sentido alimentar”, 
explicou Soraya Oliveira.

PANDEMIA
“Durante o processo de 

lockdown, as pessoas ingeri-
ram muito mais alimentos e 
bebidas alcoólicas. Mais de 
70 % da população mundial 
sofre de compulsão alimen-
tar. Depois de se sentirem 

culpadas, elas provocam 
o vômito para se livrar do 
peso que iriam ganhar, e, 
assim, desenvolvem a bu-
limia e depois a anorexia. 
Neste estágio, a pessoa tem 
problema com a autoima-
gem e se sente obesa. Com 
isso, ela faz dietas extrema-
mente rígidas e perigosas”, 
detalhou a psicóloga .

DIETA RESTRITIVA
“Quando o paciente está 

acostumado com uma de-
terminada rotina, com um 
alimento específico e, para 
emagrecer ou ganhar mas-
sa, esse nutriente é retirado 
completamente, ele está em 
uma dieta restritiva. Porém, 
quando ele volta a ingerir esse 
nutriente restrito, gera um 
prazer imenso e ele começa a 
comer em excesso, gerando a 
compulsão alimentar”.

AJUDA PROFISSIONAL?
“Assim que você percebe 

que de alguma forma está 
sendo ‘engolido por suas emo-
ções’, ou você começa a se 
negar o fato de interagir social-
mente por medo de ser julga-
da, por vergonha das pessoas 
e do seu próprio corpo. Você 
percebe que está deprimida 
pelo fato de estar comendo 
muito, ou comendo ‘errado’, 
isso quer dizer que você não 
está bem. Ao observar que 
você não está bem, que já teve 
um ganho de peso significativo 
para se livrar da sensação de 
excesso de peso, procure aju-
da imediatamente!”.

Divulgação

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) renovou a parceria 
que tem com as redes sociais 
contra fake news, nesta terça-
-feira (15). Fazem parte: Twitter, 
TikTok, Facebook, WhatsApp, 
Google, Instagram, YouTube 
e Kwai. A parceria vai até 31 
de dezembro de 2022 e visa 
o enfrentamento da desin-

formação durante o processo 
eleitoral. O intuito é que cada 
plataforma remova qualquer 
conteúdo que viole as regras. 
O Telegram não faz parte.

O Facebook Brasil (primei-
ro a assinar o acordo), inclu-
sive, se comprometeu a im-
plementar ou contribuir para 
uma iniciativas que garantam 

a difusão de informações 
confiáveis sobre o processo 
eleitoral. A plataforma vai 
disponibilizar, junto com 
Instagram (que faz parte da 
empresa), um rótulo eleito-
ral para direcionar usuários 
para informações oficiais 
da eleição, além de chatbot 
(Instagram); cartilhas educa-

tivas; workshops e mais.
“Estamos empenhados 

em combater o ódio, a crimi-
nalidade difundida on-line 
e teorias conspiratórias de 
ataques às democracias”, de-
clarou o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Bar-
roso, durante sessão desta 
terça. E ainda: “As platafor-

mas digitais e os aplicativos 
de mensagens instantâneas 
se tornaram hoje um grande 
espaço público, apesar de se-
rem empresas privadas, por 
onde trafega boa parte das 
informações, opiniões, ideias 
e notícias.” Ele lembrou, con-
tudo, que podem ocorrer 
abusos por certas pessoas e 

grupos por essas mídias.
“Por isso eu acho que es-

sas parcerias renderão bons 
frutos, para que possamos 
empurrar as fake news, a de-
sinformação, as teorias cons-
piratórias para a margem da 
história e permitirmos um 
debate público de maior 
qualidade”, arrematou.

Transtornos alimentares: entenda o que Transtornos alimentares: entenda o que 
podem estar sofrendo os participantes do BBB podem estar sofrendo os participantes do BBB 
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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 
reF:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático 
+ 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
-------------------------------
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 
pneus novos R$37.800,00 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
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
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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, 
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, 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
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 
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 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
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 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com

LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
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

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe 
Biden, afirmou que o 

governo russo propôs conti-
nuar com a diplomacia, ressal-
tando que este é o caminho 
que os EUA procuram seguir 
para resolver a situação com 
a Ucrânia. Ao mesmo tempo, 
o democrata reafirmou que 
os países da Otan estão prepa-
rados para impor sanções em 
caso de uma invasão russa.

“Os Estados Unidos estão 
preparados, aconteça o que 
acontecer. Estamos prontos 
com diplomacia, para nos 
engajarmos com a Rússia e 
nossos aliados e parceiros 
para melhorar a estabilida-
de e a segurança na Europa 
como um todo, e estamos 
prontos para responder deci-
sivamente a um ataque russo 
na Ucrânia”, disse Biden.

Durante o discurso nesta 
terça-feira (15), Biden disse 
que um ataque russo ainda 
é possível e que não conse-
guiram checar a informação 
divulgada pelo governo da 
Rússia mais cedo de que 
algumas tropas estão retor-
nando para as bases.

“É bom, mas não conse-
guimos nos certificar que isso 

está acontecendo. Alguns 
analistas dizem que a posição 
continua ameaçadora”, disse.

O presidente americano 
também afirmou que se a 
Rússia invadir será por “op-

ção, sem causa e razão” e que 
a diplomacia deve prevalecer.

“Não buscamos a deses-
tabilização da Rússia. A Otan 
e os EUA não são inimigos 
da Rússia. A Ucrânia não é 

inimiga da Rússia. Os russos 
não são nossos inimigos e não 
queremos uma guerra destru-
tiva contra a Ucrânia”, pontou.

“Se a Rússia invadir nos 
próximos dias e semanas, o 

custo humano para a Ucrânia 
será imenso. E o custo estra-
tégico para a Rússia também 
será imenso. Se a Rússia ata-
car a Ucrânia, será recebida 
com esmagadora condenação 

internacional. O mundo não 
esquecerá que a Rússia esco-
lheu morte e destruição des-
necessárias”, acrescentou.

Ainda segundo o discurso 
de Biden, os Estados Uni-
dos não possuem mísseis na 
Ucrânia e não vão enviar tro-
pas para lutar no país no caso 
de um ataque, apenas treinar 
os exércitos locais e da Otan.

O governo americano 
pediu para cidadãos ame-
ricanos que deixem o país 
do Leste Europeu e retirou 
diplomatas da embaixada 
dos EUA em Kiev. O presi-
dente reforçou o pedido, 
dizendo que as pessoas de-
vem assim fazer antes que 
seja “tarde demais para 
sair em segurança”.

Sobre uma conversa que 
teve com Putin por telefone 
no sábado (12), Biden disse 
que “os Estados Unidos co-
locaram na mesa ideias con-
cretas para estabelecer um 
ambiente de segurança na 
Europa. Estamos propondo 
novas medidas de controle 
de armas, novas medidas de 
transparência, novas medi-
das de estabilidade estraté-
gica que se aplicam a todas 
as partes – Otan e Rússia”.

Reprodução

Biden fala em diplomacia, mas alerta Biden fala em diplomacia, mas alerta 
para consequências em caso de invasão russapara consequências em caso de invasão russa

BRASIL, 16  DE FEVEREIRO DE 2022
www.diariodoestadogo.com.br



FAUSI HUMBERTO

Reprodução

Reprodução

Giulia Be assumiu nesta 
última segunda-feira (14) 
seu novo namorado nas 
redes sociais. O felizardo é 
Conor Kennedy, ex-namo-
rado da cantora Taylor Swift 
e sobrinho-neto de John F. 
Kennedy, ex-presidente dos 
Estados Unidos.

A cantora, de 22 anos, 
aproveitou a data do dia dos 
namorados estrageiro para 
mostrar o seu amado, ainda 
que de forma discreta.

Em registros comparti-
lhados, Conor aparece um 
pouco escondido. “Feliz 
por estar ao seu lado”, es-
creveu Giulia, ao posar com 
o ex da cantora americana.

Após despertar a curio-
sidade dos fãs, a assessoria 
da cantora confirmou o ro-
mance entre eles.

Giulia já passou por pro-
blemas de fake news nas re-
des sociais com a propagação 
de histórias sobre um possí-
vel relacionamento dela com 
o cantor Luan Santana, 30, 
em outubro de 2020. Na épo-
ca, os dois lançaram a música 
e o clipe de “Inesquecível”.

“Essa história, maior do 
que eu ou Luan, reflete uma 
sociedade brasileira absolu-
tamente machista”, disse ela 
na ocasião. “Fui envolvida 
em uma narrativa distorcida 
e foram coisas que eu sim-
plesmente não estava pron-
ta ainda para lidar na época.”

A Paramount divulgou 
o logotipo do novo 
filme de “Star Trek” e 

confirmou que a produção 
voltará a reunir o elenco dos 
três longas anteriores.

O anúncio foi feito pelo 
cineasta JJ Abrams, diretor 
do reboot lançado em 2009 
e produtor da franquia a 
partir de então. Entretanto, 
trata-se mais de uma vonta-
de que uma definição, por-
que Chris Pine (Capitão Kirk), 

Zachary Quinto (Sr. Spock), 
Simon Pegg (Scotty), Karl Ur-
ban (Dr. McCoy), Zoe Saldaña 
(Tenente Uhura) e John Cho 
(Sr. Sulu) ainda não assinaram 
contrato para voltar a seus pa-
péis, embora alguns tenham 
manifestado publicamente o 
interesse em continuar a bor-
do da nave Enterprise.

O estúdio vem tentando 
reagrupar este elenco des-
de pelo menos 2018, quan-
do negociações para reunir 

Pine e Chris Hemsworth, 
intérprete de seu pai num 
flashback do filme de 2009, 
fracassaram. Depois disso, a 
Paramount conversou com 
Quentin Tarantino e Noah Ha-
wley sobre projetos da fran-
quia, mas nenhum avançou.

No final, o próximo fil-
me será dirigido por Matt 
Shakman, que assinou a 
série “WandaVision”. Já o 
roteiro, que não teve deta-
lhes revelados, foi escrito 

por duas duplas. O primei-
ro rascunho tem assinatura 
de (“Sierra Burgess É uma 
Loser”) e Geneva Robert-
son-Dworet (“Capitã Mar-
vel”), e a versão final é de 
Josh Friedman (criador de 
“Foundation” e “Expres-
so do Amanhã”) e Came-
ron Squires (também de 
“WandaVision”). A estreia 
está marcada para 22 de 
dezembro de 2023. Veja o 
logotipo inicial abaixo.

“Star Trek” vai voltar ao “Star Trek” vai voltar ao 
cinema com elenco do rebootcinema com elenco do reboot

O amor está no ar! O amor está no ar! 
Giulia Be assume namoro Giulia Be assume namoro 
com ex de Taylor Swiftcom ex de Taylor Swift
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