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Os municípios goianos 
estão autorizados 
a dispensar uso de 

máscaras em ambientes fe-
chados. A decisão foi tomada 
nesta quarta-feira (23) em reu-
nião do Centro de Operações 
de Emergência (COE) em Saú-
de Pública de Goiás para En-
frentamento ao Coronavírus.

Conforme as novas de-
terminações, o uso de más-
cara em supermercados, 
transporte público, shop-
pings, boates, aeroportos, 
rodoviárias, escolas e ou-
tros, não é mais obrigatório 
e sim recomendado.

Apesar da liberação, o 
uso em ambientes abertos 
e fechados continua sendo 
recomendado especialmente 
para grupos de risco, ou seja, 
aqueles que são mais vulne-
ráveis à contaminação. Além 
disso, também é recomen-
dado continuar usando o 
equipamento de proteção in-
dividual em locais abertos ou 
fechados com aglomeração.

Com a liberação por par-
te do Estado, cada municí-
pio deve decidir como será 
feita a desobrigação em 
cada localidade. Segundo a 

superintendente de Vigilân-
cia em Saúde da Secretaria 
de Estado a Saúde, Flúvia 
Amorim, espera-se que a 
população tenha consciên-
cia de usar a máscara quan-
do necessário.

Liberação do uso da 
máscara em municípios 
goianos leva em considera-
ção o cenário da pandemia

A decisão leva em consi-

deração as recomendações 
da Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI), além dos 
números da pandemia nos 
municípios de Goiás. Um dos 
fatores observados foi a que-
da no número de contami-
nações, internações e óbitos 
após o período de Carnaval.

Dados da Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-GO) 
desta quarta-feira (23) apon-

tam que Goiás já registrou 
1.261.867 casos de Covid-19. 
Destes, 199 mil foram regis-
trados em janeiro, 78 mil em 
fevereiro e 13 mil em março.

Em relação as mortes, 
são 26.182 registradas desde 
o início da pandemia, sendo 
que 673 foram em janeiro 
deste ano, 505 em fevereiro 
e 145 neste mês, registran-
do queda significativa.

As taxas de ocupações 
de leitos de UTI Covid-19 
também apresentaram 
queda neste mês. Em de-
zembro do ano passado, 
o ocupação estava em 
35,35%, mas subiu para 
76,82% em janeiro e 78% 
em fevereiro. Entretanto, 
neste mês a taxa se man-
tém em 50%, o que contri-
buiu para a decisão.

Em julgamento realizado 
nesta terça-feira (22), o acu-
sado de espancar uma crian-
ça de seis anos até a morte e 
torturar três irmãos dela, em 
Planaltina de Goiás, foi con-
denado a 49 anos de prisão. 
Os crimes aconteceram em 
29 de maio de 2019, no bair-
ro Mutirão da Moradia.

Segundo o Ministério 
Público de Goiás (MPGO), 
quatro meses antes de as-
sassinar a criança, Bruno 
Diocleciano da Silva e sua 
companheira, adolescente 
na época, torturaram física 

e mentalmente as crianças, 
com violência e ameaças. 
Os irmãos da menina de seis 
anos, que morreu em 2019, 
tinham oito, quatro e um 
ano de idade na época. Bru-

no tinha a guarda deles, já 
que os pais estavam presos 
no Distrito Federal.

AGRESSÕES
Segundo as investiga-

ções, no dia 28 de maio, um 
dia antes do crime, o casal 
deixou a criança e os irmãos 
trancados sozinhas em casa. 
Quando voltaram, soube-
ram que os irmãos haviam 
pedido comida aos vizinhos. 
As crianças de 6 e 8 anos fo-
ram espancadas com uma 
corda. A mais nova tentou 
fugir, mas foi arrastada pelos 
cabelos e agredida nova-
mente, junto com os irmãos. 
Ela chegou a ser chutada e 
pisoteada na cabeça pelo 
casal e dormiu no quintal.

No dia seguinte, o Corpo 
de Bombeiros foi acionado 
porque a menina acordou 

fraca, mancando e sentin-
do fortes dores no peito. 
Ao chegar à casa, os milita-
res constataram a morte da 
criança e acionaram a Polícia 
Militar. O Conselho Tutelar 
levou os irmãos e os enca-
minhou ao hospital.

Denunciado pelo MPGO, 
Bruno da Silva foi condena-
do a 49 anos, 4 meses e 24 
dias de reclusão pelo Tribu-
nal do Júri de Planaltina de 
Goiás. A condenação foi por 
homicídio, crimes de tortura 
contra as quatro crianças e 
corrupção de menores. O 
Tribunal manteve a prisão 
preventiva do réu.

Reprodução

O julgamento do recur-
so contra os três PMs acusa-
dos de matar Davi Sebba foi 
adiado novamente, nesta 
quinta-feira (24). O desem-
bargador que presidia a 
sessão, Itaney Campos, pe-
diu vistas, assim como o de-
sembargador Ivo Campos. 
O julgamento definiria se 
os policiais militares acusa-
dos de envolvimento no as-
sassinato do advogado, em 
2012, iriam à júri popular 
por homicídio qualificado.

Na sessão anterior, em 
8 de março, o desembar-
gador Eudélcio Machado 
Fagundes já havia pedido 
mais tempo para analisar de 
forma aprofundada o pro-
cesso. Assim, o julgamento 
foi adiado para esta quinta-
-feira. Pouco antes do início 
da sessão, o advogado de 
acusação, que impetrou o 
recurso e representa a fa-
mília de Davi Sebba, falou 
ao Diário do Estado. Allan 
Hahnemann Ferreira disse 
acreditar que o julgamen-
to, de fato, aconteceria 
nesta quinta-feira.

“Já são duas semanas 
de vistas e, segundo re-
gulamento do TJ, o prazo 
seria de dez dias. Espera-
mos que a sentença seja 
revertida”, afirmou.

A decisão de 2017, do 
juiz Antônio Fernandes 
de Oliveira, determinou 
que dois PMs – Edinailton 
Pereira de Souza e Luiz 
Frederico de Oliveira – fos-
sem absolvidos, enquan-
to decidiu que o policial 
militar Jonathas Atenevir 
Jordão fosse a júri popular, 
respondendo pelo crime 
de homicídio simples. No 
recurso, a acusação pede 
que a sentença seja alte-
rada, levando os três PMs 
acusados a júri popular 
pelo crime de homicídio 
qualificado – quando a 
vítima não tem condições 
de se defender.
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A pequena Bonfinópolis, 
cidade de aproximada-
mente 10 mil habitan-

tes, e distante 37 km de Goiâ-
nia, ganhou espaço na mídia 
nacional após o prefeito Kelton 
Pinheiro (Cidadania) denunciar 
que o pastor Arilton Moura, as-
sessor de Assuntos Políticos da 
Convenção Nacional de Igrejas 
e Ministros das Assembleias de 
Deus no Brasil, pediu propina 
de R$ 15 mil em almoço pos-
terior a uma reunião no Minis-
tério da Educação (MEC), em 
Brasília, dia 11 de março.

O dinheiro deveria ser 
transferido imediatamente 
para a conta do pastor para a 
liberação de recursos para a 
construção de uma escola no 
município. “Após o almoço, o 
pastor Arilton passou de mesa 
em mesa falando com os pre-
feitos. Chegou em mim e foi 
direto. Pediu R$ 15 mil em di-
nheiro naquela hora. Eu disse 
que não pagaria por recurso 
público e ele respondeu que 
então não garantia nada e que 
nós que perderíamos”.

Segundo Pinheiro, o pas-
tor Gilmar Santos, que preside 
a Convenção e é pastor da As-
sembleia de Deus, Cristo para 

Todos, no Jardim América, em 
Goiânia, ainda tentou intervir, 
falando que Arilton poderia 
fazer um parcelamento da 
propina. “Ele refutou dizendo 
que o dinheiro deveria ser 
pago integralmente porque, 
segundo ele, que me pedia 
propina naquele momento, 
prefeito é tudo malandro. Mi-
nha vontade era de vomitar”, 
contou. Arilton e Gilmar são 
acusados de encabeçar um es-
quema lobista junto ao MEC.

Kelton Pinheiro revelou 
que cerca de uma semana 
antes da ida ao ministério, foi 

procurado por assessores dos 
pastores, por telefone.

“Era um convite para falar 
com o pastor Gilmar, na igre-
ja em Goiânia, sobre projetos 
e fui até ele no dia seguinte”. 
Ele chegou na igreja e foi re-
cebido pelos pastores Gilmar 
e Arilton. “Foi o Arilton que 
perguntou sobre as deman-
das na área da Educação na 
cidade e falei sobre a neces-
sidade de construir uma es-
cola. Ele pediu um ofício para 
encaminhar ao MEC. Eu disse 
que não era assim que funcio-
nava, mas ele falou que era só 

fazer o ofício. Foi quando per-
guntei qual o interesse dele 
neste processo”.

Teria sido neste momento 
que o pastor propôs que o pre-
feito de Bonfinópolis fizesse 
uma oferta para a igreja com-
prando “umas mil Bíblias”. Cada 
uma por R$ 50 para ajudar na 
construção da igreja. “Ele pediu 
uma oferta. Eu disse que po-
deria fazer uma oferta pessoal 
porque a prefeitura não pode 
comprar bíblias, mas ele não 
condicionou a compra das 
bíblias ao encontro com o mi-
nistro da Educação”.

Estava quase tudo defi-
nido para o lançamento da 
pré-campanha de Lula (PT) 
para presidente da Repúbli-
ca no dia 30 de abril em local 
aberto. Mas organizadores 
do projeto colocaram os pés 
no freio e reavaliaram o mo-

delo da solenidade.
O receio é o mesmo dos co-

ordenadores do da pré-campa-
nha de Bolsonaro (PL):  infringir 
a Legislação Eleitoral. Isso por-
que no dia 30 também era es-
perado o anúncio informal da 
união de Lula com Geraldo Al-
ckmin (PSB). O ex-governador 
de São Paulo é cotado como 

vice na chapa petista.
Pelas regras, uma chapa 

só pode ser formalizada após 
as convenções partidárias, 
previstas para o meio do ano. 
Assim, o modelo de evento 
aberto, que atendia ao desejo 
de Lula e apoiadores, preci-
sou ser revisto. A tendência 
agora é que o lançamento da 

pré-campanha aconteça em 
local fechado para não con-
figurar um ato de campanha.

Até o momento não foi 
confirmado nova data para a 
solenidade de lançamento. Al-
guns organizadores sugerem 
que seja no dia 1º de maio, 
outros preferem que o evento 
seja no dia 13 do mesmo mês. 

Reprodução
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Nova pesquisa Exame/
Ideia divulgada nesta 
quinta-feira (24/3) traz 
o seguinte cenário para 
o primeiro turno no le-
vantamento estimulado: 
O ex-presidente Lula (PT), 
aparece como favorito na 
corrida presencial com 40% 
das intenções de votos.
Em busca pela reeleição, 
o atual presidente Jair 
Bolsonaro (PL) somou 
29% das intenções de 
votos. Em terceiro lugar 
estão empatados com 
9% o ex-juiz da Lava 
Jato, Sérgio Moro (Po-
demos) e o ex-ministro 
Ciro Gomes (PDT).
Eduardo Leite (PSDB) vem 
na sequência com 2%, 

seguido de João Dória 
(PSDB), André Janones 
(Avante) e Simone Tebet 
(MDB) com 1%.
Com menos de 1% foram 
citados Luiz Felipe D’Ávila 
(Novo) e Aldo Rebelo (Sem 
Partido). Não votariam em 
ninguém, brancos e nulos 
marcaram o percentual 
de 4%. 2% não sabem em 
quem votar.

ESPONTÂNEA
No levantamento espon-
tâneo, quando os entrevis-
tados não recebem a lista 
de pré-candidatos antes 
das respostas, a pesquisa 
também traz o ex-presi-
dente Lula como favorito 
com 34.6% dos votos.

Henrique Meirelles (PSD), 
atual secretário da Fazenda 
em São Paulo, esteve em 
Goiás nos últimos dois dias. 
Novamente ele não falou pu-
blicamente se será, ou não, 
candidato ao Senado em uma 
composição do PSD com a 
chapa de Ronaldo Caiado .
Meirelles se reuniu com 
Caiado no Palácio das 
Esmeraldas no dia 22 de 
março. A informação é que 
o próprio governador co-
brou uma definição rápida 
sobre sua candidatura para 
facilitar a formação das 
chapas proporcionais não 
só do PSD, mas dos outros 
partidos da base aliada.

Já está claro que a indefi-
nição de Meirelles desagra-
da integrantes do seu par-
tido, e todos os grupos que 
fazem parte da ala governis-
ta. A única certeza deixada 
pelo secretário em sua últi-
ma visita a Goiás é que ele 
não será candidato a vice-
-governador em São Paulo.
Uma das preocupações de 
Meirelles antes de bater 
o martelo sobre sua can-
didatura ao Senado por 
Goiás, segundo aliados, é 
a questão do limite de fi-
nanciamento de sua cam-
panha envolvendo valores 
que serão destinados pelo 
fundo eleitoral do PSD. 
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Olá, leitores. A escrito-
ra que vos fala, em ar-
tigo recente, foi uma 

crítica da exposição do caso 
de traição conjugal que ficou 
famoso no Brasil: o mendi-
go versus personal. Lembra? 
Aquela história, que mais pa-
rece um caso de família, e que 
por isso mesmo não convinha 
ter um país inteiro de audiên-
cia: um marido flagra a espo-
sa no carro, tendo relações 
sexuais com outro homem.

Ah, e sim, um pequeno de-
talhe fez de tudo ainda mais 
colorido para o brasileiro, 
sedento por uma boa crôni-
ca: o garanhão era, no termo 
popular (que foi desaprovado 
pelos fiscais da linguagem), 
um “morador de rua”.

Acontece que a novela 
recentemente ganhou mais 
um episódio, que devo ad-
mitir: é realmente bom! Até 
que enfim a coisa está fican-
do interessante. Pois veja: 
desde que mundo é mundo 

existem traições, traidores, 
traíras e coadjuvantes…

Nada de novo sob o sol. 
Mentiras, desentendimen-
tos, desvios morais e misé-
ria não são novidade para 
ninguém: nós vivemos isso 

em nossas realidades, ora 
sendo as vítimas, ora os cul-
pados. Nada assim tão grave 
que mereça o embranqueci-
mento de nossos cabelos: 
errou? “Uai, conserta!”

É que hoje deram na ca-

beça de fazer uma entrevista 
com o personagem mais le-
gal da trama inteira: o men-
digo. No Brasil, nada escapa 
do campo do escárnio e da 
chacota: em matéria de go-
zação, temos pós-doutorado 

e damos aula para qualquer 
gringo menos qualificado. 
Givaldo Alves (seu verdadei-
ro nome) já virou figurinha 
carimbada em memes, zuei-
ras, trolagens e piadas de cor-
no pelo país afora.

Mas hoje ele está de volta, 
e com tudo: o site Metrópolis 
(parabéns aos colegas!) publi-
cou uma entrevista de meia 
hora com o apelidado mendigo, 
que absolutamente é uma das 
peças que mais valem a pena 
conferir do jornalismo recente. 
Tanto, que os tweets dispara-
ram na tarde desta quinta-feira, 
24. “Mendigo” já é assunto na 
boca de 50 mil. Por que?

Ao contrário do que se 
imaginaria de uma pessoa 
naquela situação de fragili-
dade (admita), Givaldo é ex-
tremamente articulado com 
a linguagem. Mas não é uma 
coisa do tipo: “Ah, ele fala ok“. 
Não! Isso não impressionaria! 
Na verdade, estou querendo 
dizer que o homem é mais 
articulado do que você, eu e 
mais uma fila de diplomados 

que só sabem repetir “estado 
democrático de direito”.

Você tinha que ver! Prono-
mes relativos… calibrados! Pa-
lavras difíceis… tantas que eu 
nem me lembro! Concordância 
verbal (plural, singular)… como 
poucas pessoas dominam. A 
certo momento, ele até entre-
ga uma possível explicação: 
“tenho amor pela literatura”.

Sinceramente, não posso 
dizer que tudo o que foi dito 
ali é verdade. Ainda não fo-
ram criados fact checkings de 
consciência, via telepatia (dê 
um descanso ao pobre do jor-
nalista!). Mas que parece ser 
um homem sincero… ah, isso 
com certeza! Antes de contar 
sua história, o depoente pediu 
um minuto de silêncio pelas 
vítimas da guerra na Ucrânia.

Depois é que veio o en-
redo: segundo ele, não está 
na rua “obrigado”. Nasceu no 
nordeste, em família pobre 
de dez filhos, e foi para São 
Paulo na adolescência, onde 
conheceu o “trabalho pesado”. 
Casou-se, e teve uma filha.

Divulgação

Nada como um jogo do 
Brasil com o Maracanã lotado. 
No principal templo do futebol 
nacional, a Seleção derrotou 
o Chile por 4×0, com gols de 
Neymar, Vinicius Jr., Coutinho e 
Richarlison, pelas Eliminatórias 
da América do Sul. A Canari-
nho já está garantida na Copa 
do Mundo, mas se despediu 
de forma positiva da torcida. 

A GOLEADA DO BRASIL
Os primeiros minutos de 

Brasil x Chile não apresenta-
ram muitas oportunidades 
de perigo. A Seleção era con-
sideravelmente mais domi-
nante, mas não traduzia isso 
em chances efetivas de gol. 
A primeira delas veio apenas 
aos 36 minutos do primeiro 
tempo, em chute de Neymar 
para defesa do goleiro Bravo.

A partir dai, os donos da 

casa martelaram os adversários 
e o flamenguista Isla derrubou 
Neymar dentro da área. Pênalti 
para o Brasil. Na cobrança, o 
próprio Neymar partiu e cobrou 
no canto esquerdo da meta.

Antes mesmo do intervalo, 
a equipe ampliou. Bravo saiu 
jogando mal e mandou em 
cima de Antony. O atacante 
dominou, avançou e encon-
trou Vinicius Jr. com liberdade. 
O jogador do Real Madrid deu 

um tapa para o lado e bateu 
por baixo do arqueiro chileno 
para marcar pela primeira vez 
com a camisa da Seleção.

No segundo tempo, o Chile 
foi para o tudo ou nada. Mon-
tecinos tocou para Vidal, que 
completou para o fundo do 
gol. Após análise do VAR, no en-
tanto, o árbitro marcou impe-
dimento e anulou o tento chi-
leno. Aos 23, Bravo se chocou 
com Antony na área e houve 

um novo pênalti para o Brasil. 
Nos acréscimos, ainda 

deu tempo de Richarlison 
bater colocado e deixar o 
seu para fechar a goleada. 
Desta forma, os quase 70 
mil torcedores no Maracanã 
puderam se despedir com 
estilo da Seleção Brasileira. 
O próximo compromisso da 
Canarinho é na terça-feira 
(29), às 20h30, contra a Bo-
lívia, fora de casa.

EQUADOR E URUGUAI
Além do confronto entre 

Brasil e Chile, as outras parti-
das das Eliminatórias da Amé-
rica do Sul garantiram mais 
duas seleções na Copa do 
Mundo de 2022. O Uruguai 
venceu o Peru e firmou o seu 
espaço no Mundial do Catar. 
Já o Equador perdeu para o 
Paraguai, mas se beneficiou 
do revés do Chile e também 
carimbou sua vaga.

Entrevista com mendigo de Planaltina é Entrevista com mendigo de Planaltina é 
espetacular: vamos falar sobre isso!espetacular: vamos falar sobre isso!
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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 km 
+ rodas 17 + multimídia 
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
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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
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, co-
zinha, área de serviço, 
sala Todo reformado! 
Ótima localização! Próxi-
mo à praça do avião no 
setor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880 
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
FLAT no setor Marista 
completo em mobília. 
Primeira locação. Próximo 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
FLAT no setor Marista 
ao colégio WR. Valor do 
aluguel R$1800,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
JD. BELA VISTA Casa 
3 quartos 1 suíte. COD: 
2401. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 370m², 1 
por andar. COD: 187514. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GUANABARA Casa 
em condomínio Fechado 
3 quartos 1 suíte. COD: 
270014. TEL:4007-2717.
-------------------------------
JD. GOIÁS Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 2 a 3 quartos - 53 
a 64m². COD: 23813. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

VILA LUCY Sobrado 5 
quartos 3 suítes. COD: 
2408. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes de 344 a 
585m². COD: 481195. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
SETOR CASTRO, casa 
de 3/4 ,1 suite, copa,c
oz inha,sa la,varanda,b
arracão com 2/4, sala 
e cozinha com entra-
da individual toda mobi 
liada,portão eletrô nico,e 
cerca elétrica. tratar (62) 
8130-4240/9490-2310 
Whatsapp 8487-3063 Cre 
ci 22415
-------------------------------
JD. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
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Em cúpula realizada nesta 
quinta-feira, 24, os países 
membros da Organiza-

ção do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) anunciaram o au-
mento das tropas em seu flan-
co leste e prometeram aumen-
tar sua assistência à Ucrânia em 
cibersegurança, além de pro-
teção contra armas químicas, 
biológicas, radiológicas e nu-
cleares. Apesar dos apelos do 
presidente ucraniano por mais 
ajuda, a aliança reforçou que 
não colocará tropas no país.

“Em resposta às ações da 
Rússia, ativamos os planos de 
defesa da Otan, destacamos 
elementos da Força de Res-
posta da Otan e colocamos 
40.000 soldados em nosso 
flanco leste, juntamente com 
meios aéreos e navais signifi-
cativos, sob comando direto 
da Otan apoiado por desta-
camentos nacionais dos alia-
dos”, disse o chefe da Otan, 
Jens Stoltenberg.

Em conferência de im-
prensa logo após o encontro, 
Stoltenberg disse que a alian-
ça já fornece apoio para a 

Ucrânia desde 2014, quando 
houve a anexação da Crimeia 
pela Rússia. “Treinamos as for-
ças armadas da Ucrânia, for-
talecendo suas capacidades 

militares e aumentando sua 
resiliência. Os aliados da Otan 
intensificaram o seu apoio e 
continuarão a fornecer mais 
apoio político e prático à 

Ucrânia, à medida que conti-
nua a defender-se”, disse.

A Otan, que já aumentou 
massivamente sua presença 
em suas fronteiras orientais 

desde o início da guerra, com 
os cerca de 40.000 soldados 
espalhados do Báltico ao Mar 
Negro, concordou nesta quinta 
em estabelecer quatro novas 
unidades de combate.

“Os Aliados da Otan tam-
bém continuarão a prestar as-
sistência em áreas como segu-
rança cibernética e proteção 
contra ameaças de natureza 
química, biológica, radiológi-
ca e nuclear. Os Aliados tam-
bém fornecem amplo apoio 
humanitário e estão hospe-
dando milhões de refugiados.”

Questionado sobre o tipo 
de suporte que a aliança dará 
aos ucranianos contra as ame-
aças químicas, Stoltenberg, 
disse que fornecerá equipa-
mentos de detecção, proteção 
e suporte médico, além de 
treinamento para desconta-
minação e gerenciamento de 
crises em caso de qualquer 
ataque químico, biológico, ra-
diológico ou nuclear russo.

O chefe se recusou a for-
necer mais detalhes sobre o 
tipo ou números de equipa-
mentos de assistência de fato 
enviariam para o leste, ale-
gando “questões de seguran-

ça”. “Estamos tomando todas 
as medidas e decisões para 
garantir a segurança e a defe-
sa de todos os Aliados em to-
dos os domínios e com uma 
abordagem de 360 graus.”

Stoltenberg disse que a 
Aliança pretende se preparar 
para “uma realidade estra-
tégica mais perigosa”, cujos 
detalhes devem ser definidos 
em abril durante uma reunião 
entre os chanceleres dos paí-
ses membros e parceiros.

Os aliados também fizeram 
um alerta à China, caso o país 
ajude a Rússia em meio às 
sanções ocidentais. “Estamos 
preocupados com os recentes 
comentários públicos de fun-
cionários da China e pedimos 
que pare de amplificar as fal-
sas narrativas do Kremlin, em 
particular sobre a guerra e a 
Otan, e promova uma resolu-
ção pacífica para o conflito.”

“Apelamos a todos os Esta-
dos, incluindo a República Popu-
lar da China, a defender a ordem 
internacional, incluindo os prin-
cípios de soberania e integridade 
territorial, conforme consagra-
dos na Carta da ONU, a abster-se 
de apoiar o esforço de guerra.

Reprodução
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O ator Sidney Sampaio, 
que está longe das novelas 
desde o fim de “Topíssima”, 
na Record TV, relatou que foi 
vítima do famoso golp* ‘Boa 
Noite Cinderela’.

“Eu já fui vítima e é horrí-
vel”, iniciou Sidney em entre-
vista ao programa ‘Os Insupor-
táveis’, no Instagram. O ator 
contou que pediu uma cerveja 
em um quiosque e não perce-
beu quando a substância foi 
colocada em seu copo.

Segundo Sidney Sampaio, 
que está hoje com 41 anos, ele 
foi colocado no próprio carro 
e levado para algum lugar, 
mesmo sem compreender o 
que estava acontecendo.

“Eu só fui voltar para casa 
muito tarde da noite. Eu não 
entendia porque já era noi-
te. Eu tive esse ‘branco’, você 
apaga. Minha mãe achando 
que eu estava completamen-
te alcoolizado, mas eu disse: 
‘só tomei uma cerveja’. Eu não 
estava entendendo nada”, 
disse ele, que no dia seguinte 
do ocorrido registrou um bo-
letim de ocorrência.

Reprodução

Harry Potter é um dos 
maiores fenômenos 
desta geração. O pri-

meiro livro vendeu mais de 
100 milhões de cópias ao 
redor do mundo. O sucesso 
literário deu origem a uma 
franquia de filmes igualmente 
bem-sucedida. A obra escri-
ta por J.K. Rowling também 
culminou em jogos de video-
game, adaptações de teatro e 
muito mais. Mas o que torna a 
saga tão encantadora a ponto 
de marcar presença em milha-
res de casas mundo afora?

IDENTIFICAÇÃO
Naturalmente, o ser huma-

no busca se encaixar em gru-
pos sociais seja por meio de 
estilos musicais, signos, vestes 
ou visões políticas. A Escola de 
Magia e Bruxaria de Hogwarts 
segue um modelo parecido. Os 
alunos podem se encaixar em 
quatro casas: Grifinória, Sonse-
rina, Lufa-Lufa e Corvinal.

Cada um desses lugares 
possui estudantes com carac-
terísticas marcantes. A Grifinó-
ria é definida pela coragem e 
lealdade de seus membros. A 

Sonserina reúne nobreza e as-
túcia. Já a Lufa-Lufa se destaca 
pela honestidade e paciência. 
Por fim, a Corvinal é famosa 
pela inteligência e criatividade.

Enxergar a si mesmo em 
uma dessas casas é um exer-
cício de autoconhecimento 
que gera automaticamente 
uma sensação de identifica-
ção. Diversas sagas literárias 
apostaram na mesma estra-
tégia depois de Harry Potter. 
Percy Jackson com os deuses 
gregos, Divergente com as 
facções, e daí por diante.

Desta forma, as discussões 
entre fãs do bruxinho cons-
tantemente começarão com 
a seguinte pergunta: de qual 
casa você é? Uma espécie de 
saudação entre os “potterhe-
ads”, assim como o símbolo 
das Relíquias da Morte.

PERSONAGENS
O universo de Harry Pot-

ter contém uma variedade 
considerável de bons perso-
nagens além do protagonis-
ta. Hermione, Snape, Rony, 
Dumbledore, Voldemort, 

Sirius, Hagrid, McGonagall, 
Luna, Neville… são tantas 
boas criações que este texto 
poderia ficar imenso só escre-
vendo sobre os melhores.

Além do mais, cada per-
sonagem possui uma par-
ticularidade diferente. Te-
mos os heróis e os vilões, 
os sérios e os engraçados, 
os caretas e os excêntricos. 
Assim como as casas de Ho-
gwarts, isso desemboca em 
um sistema de identifica-
ção que auxilia no processo 
de disseminação da marca.

Além das quatro casas: Além das quatro casas: 
o fenômeno de Harry Pottero fenômeno de Harry Potter
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