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Com vermelho intenso, Vila apresenta Com vermelho intenso, Vila apresenta 
novo uniforme para a temporadanovo uniforme para a temporada

Para iniciar bem a semana, o Vila Nova divulgou o seu novo uniforme para a temporada. Com vermelho “cor de sangue”, o Tigre publicou um 
vídeo de lançamento explicando o conceito da camisa, que será a principal do time ao longo do ano. Jogadores como o zagueiro Rafael Donato 

e o meia-atacante Matheuzinho posaram com o traje, que possui detalhes na cor branca. A pré-venda já está aberta.  p11
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“2021 foi um ano 
de muito plane-
jamento, e 2022 

será um ano de execução de 
projetos”. Foi o que afirmou 
o prefeito de Goiânia, Rogé-
rio Cruz (Republicanos), na 
sua ida à Câmara Municipal 
para prestar contas do ter-
ceiro quadrimestre de 2021. 
De acordo com o gestor mu-
nicipal, o ano passado foi 
“marcado por desafios” com 
a segunda onda de contami-
nações da covid-19.

 Na prestação, Cruz des-
tacou “equilíbrio das contas 
públicas e responsabilidade 
fiscal” da atual gestão com 
os resultados de 2021. “[Os 
resultados] demonstram o 
nosso compromisso com o 
povo goianiense em todas 
as suas necessidades”, disse. 
O valor total da receita rea-
lizada entre os exercícios de 
2020 e 2021 apresenta cres-
cimento nominal de 6,32%, 
que representa montante 
de R$ 387.665.743,35 a mais. 

Em coletiva de imprensa 
após a prestação de contas, o 

prefeito afirmou que as prin-
cipais metas da prefeitura 
agora estão em torno de res-
peitar o plano de governo. 
“Com a verba em caixa, preci-
samos sempre buscar os pro-
jetos do plano de governo 

para executá-los. É isso que 
estamos fazendo”, assegu-
rou Cruz. Ele citou o “Renda 
Família e outras ações” com 
verbas que têm sido movi-
mentadas recentemente e 
constavam no plano.

Segundo a prefeitura, 
os investimentos em Edu-
cação também superaram 
o mínimo constitucional: 
25,49% da receita foi apli-
cada na abertura de mais 
de 3 mil vagas na rede 

municipal, inauguração 
de Cmeis, criação de novas 
escolas em tempo integral, 
e repasse de R$ 33 milhões 
para reformar todas as uni-
dades escolares.

Rogério Cruz ainda foi 
questionado pelos verea-
dores Mauro Rubem (PT) e 
Aava Santiago sobre proces-
sos de licitação da Educação 
e o reajuste dos professores 
da rede municipal. “Dialoga-
mos muito para assegurar 
aos professores e demais 
trabalhadores da Educação 
uma correção salarial dig-
na e que fique dentro dos 
limites de responsabilidade 
fiscal”, garantiu o prefeito.

 Nas considerações fi-
nais, Rogério Cruz agrade-
ceu aos parlamentares e 
disse que “se sente bem” 
por estar na Câmara. “Mi-
nha casa”, afirmou. Segun-
do o prefeito, o trabalho da 
prefeitura é “servir ao cida-
dão”, serviço que tem sido 
feito, conforme pontuou, 
“muito bem” em parceria 
com os vereadores.

Vídeo mostra momento 
exato em que suspeito de 
matar idosa de 75 anos cir-
cula dentro do Hospital de 
Urgências Dr. Valdemiro Cruz 
(Hugo), e entra no quarto 
da vítima. As imagens foram 
divulgadas na manhã desta 
segunda-feira (18), pela Polí-
cia Civil (PC) após conclusão 
das investigações.

Nelas é possível ver 
quando o morador em si-
tuação de rua, Ronaldo do 
Nascimento, passa pelo vigi-
lante da unidade e senta em 
uma cadeira de espera. Mo-
mentos depois ele anda livre-
mente pelos corredores do 
hospital. Em seguida, entra 
em alguns quartos e conver-
sa com pacientes e acompa-
nhantes. Momentos depois, 

ele é preso em flagrante por 
homicídio qualificado.

De acordo com a PC, Ro-
naldo não conhecia a vítima 
e não possuía a intenção de 
matá-la. Mesmo assim, ele foi 
indiciado por homicídio qua-

lificado, por ter dificultado 
a defesa da vítima. Uma vez 
que ele assumiu o risco de a 
manipular, em seu leito, sem 
autorização e conhecimento 
técnico. Tendo em vista o es-
tado de saúde da vítima.

Entretanto, a PC sugeriu 
ao Poder Judiciário a realiza-
ção do exame de incidentes 
de insanidade mental no au-
tor. Uma vez que há indícios 
de que ele seja portador de 
alguma doença psiquiátrica.

O vigilante que permitiu a 
entrada do autor foi indicia-
do por homicídio culposo. 
Por ter deixado de observar 
protocolos de segurança bá-
sicos, possibilitando o crime.

RELEMBRE O CASO:
Neuza foi internada no 

Hugo após sofrer uma que-
da, enquanto estava sozinha 
em sua residência na capital. 
Na ocasião, ela foi submeti-
da a cirurgias. Com o agrava-
mento de seu estado de saú-
de, ela superou a UTI e um 
coma. Se recuperando bem, 
a idosa foi transferida para a 

enfermaria da unidade, mas 
respirava via traqueostomia.

Na tarde do último dia 
7, um homem em situação 
de rua adentrou a unidade 
de saúde para tomar banho. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil (PC), ao passar pelo do 
quarto, onde a vítima es-
tava internada, ele alegou 
tê-la ouvido pedir por aju-
da. Em seguida, entrou no 
quarto da idosa.

Em depoimento, ele dis-
se que ao limpar a traque-
ostomia, buraco pelo qual a 
mulher respirava, ela mexeu 
a boca recusando. Portanto, 
resolveu higienizar a boca 
dela, mas fez a limpeza com 
o buraco da traqueostomia 
tampada com o dedo da ou-
tra mão. Com isso, a vítima 
parou de se mexer e respirar 
vindo a óbito.

Reprodução

Um coronel da Polícia 
Militar confessou ter ma-
tado o engenheiro Erceli 
Miguel Pinto, de 49 anos, 
em Aparecida de Goiânia. 
O caso ocorreu na manhã 
de sábado (16). De acordo 
com a Polícia Civil (PC), a 
princípio, a esposa da víti-
ma disse que ele devia R$10 
mil para um agiota e estava 
sendo ameaçado. Entretan-
to, à noite o militar Clóvis de 
Sousa Silva procurou a cor-
regedoria militar e assumiu 
a autoria do crime.

Para os agentes, ele disse 
que decidiu se apresentar 
após saber da morte do en-
genheiro. Porém, como já 
havia passado o tempo de 
realizar a prisão em flagran-
te, o militar não foi detido.

O engenheiro estava 
na porta da residência 
dele no bairro Vila Brasí-
lia, quando foi atingido 
por tiro no lado esquerdo 
do pescoço. Ele morreu 
na hora. De acordo com o 
Boletim de ocorrências, o 
suspeito e a vítima teriam 
discutido minutos antes 
do crime. Apesar dos ru-
mores de agiotagem, o 
coronel afirmou para a po-
lícia que não é agiota. Mas 
disse que tinha uma desa-
vença com Erceli. Ele tam-
bém contou que matou o 
engenheiro após uma dis-
cussão em um comércio.

“O Conselho Regional 
de Engenharia e Agrono-
mia de Goiás (Crea-GO), 
por meio de seu presiden-
te, Eng. Civ., Agric. e Seg. 
Trab. Lamartine Morei-
ra, manifesta o seu mais 
profundo pesar pelo fa-
lecimento do Engenheiro 
Civil, Erceli Miguel Pinto, 
ex-inspetor da Casa da En-
genharia do Crea-GO em 
Aparecida de Goiânia.

Rogério Cruz: “2021 foi de planejamento Rogério Cruz: “2021 foi de planejamento 
e 2022 é ano de executar projetos”e 2022 é ano de executar projetos”
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Desde 2019, Goiás está 
em alerta para o risco 
de sarampo. Entre 

agosto daquele ano e março 
de 2020, foram registrados 
20 casos, depois de duas 
décadas sem notificações 
entre goianos. Em 2021, fo-
ram 25 casos suspeitos e, em 
2022, dois que, posterior-
mente, foram descartados. 
Ainda assim, a preocupação 
continua e a Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES) está em 
campanha para vacinar crian-
ças e adolescentes.

Ao longo do tempo, di-
versas planos com diferentes 
focos foram feitos no Brasil. A 
campanha atual busca imu-
nizar crianças de seis meses 
a menores de cinco anos de 
idade e também trabalha-
dores da saúde. A primeira 
etapa da vacinação contra o 
sarampo vai até 3 de junho 
para trabalhadores da saúde. 
A segunda etapa será dedi-
cada às crianças, do dia 30 de 
abril a 3 de junho. Segundo 
a SES, a imunização ocorrerá 
nos postos de saúde, das 8 

horas às 17 horas, sem inter-
rupção do atendimento.

O esquema vacinal com-
pleto para sarampo é de duas 
doses entre um e 29 anos de 
idade. Dos 30 aos 59, o adul-
to deve ter ao menos uma 
dose. Nesta campanha atual, 
as crianças de nove meses a 
menores de cinco anos de 

idade e os adultos devem 
tomar a vacina, independen-
temente de quantas doses já 
tenham recebido. “É só levar o 
cartão de vacina. Se não tiver, 
vai assim mesmo. Quando 
não não há comprovação de 
que se vacinou, é considera-
do que a pessoa não foi vaci-
nada”, explica Flúvia.

ALERTA EM GOIÁS
“Existe uma preocupação 

grande porque temos cerca 
de nove estados com o caso 
ativos. Aqui em Goiás, aconte-
ceu em 2020, pode acontecer 
em 2022. Principalmente ago-
ra que tudo está voltando ao 
normal. Antes, as crianças es-
tavam reclusas em suas casas. 

Hoje, não mais”, explica a Supe-
rintendente de Vigilância em 
Saúde da Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), Flúvia Amorim.

De acordo com a pasta, a 
cobertura vacinal da tríplice 
viral, que protege contra sa-
rampo, caxumba e rubéola, 
vem caindo ao longo dos anos 
no Estado. Em 2017, estava 

em 80,99%; aumentou para 
87,81% em 2018 e 88,39% 
em 2019. Já em 2020, baixou, 
chegando aos 75,35% e subiu 
timidamente em 2021, com 
76,92%. O preconizado pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é de, pelo menos, 95%.

“Os mais jovens não se lem-
bram, mas o sarampo pode se 
complicar levar a problemas 
respiratórios, neurológicos 
e pneumonia, por exemplo. 
Pode levar à morte. O Brasil 
tinha eliminado a doença em 
2016, mas a cobertura vacinal 
começou a baixar. Bastou vir 
pessoas de fora e entrarem em 
contato com não-imunizados, 
para a doença voltar”.

Com a volta do vírus do sa-
rampo ao Brasil, em 2018, e a 
manutenção da circulação dele 
por mais de 12 meses, o Brasil 
perdeu a certificação de País 
livre do sarampo. O problema 
não se limita à doença que cau-
sa manchas vermelhas na pele, 
febre alta, tosse, coriza, conjun-
tivite e manchas brancas. Outras 
doenças que podem ser evita-
das, por meio da vacina, podem 
ganhar força novamente.

Divulgação
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O pai que foi preso em 
flagrante suspeito de dar vi-
nho para o filho de 5 anos, 
em Porteirão, a 232 km da 
capital, pode perder a guar-
da da criança e ainda ser 
condenado há 4 anos de 
prisão pelo crime de for-
necer bebida a menor de 
18 anos, conforme previsto 
no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA).

O caso ocorreu no último 
sábado (16), enquanto a mãe 
da criança estava varrendo a 
calçada de casa e viu o marido 
carregando uma garrafa de 
vinho, acompanhado do filho 
que estava com um copo na 
mão. No entanto, está não é a 
primeira vez que a criança é in-
duzida pelo pai a ingerir bebi-
das alcoólicas, conforme afir-
ma o delegado Luiz Eduardo.

Em depoimento, a mãe 
do menino explicou que o 
pai já havia oferecido bebi-
das para a criança em outras 

ocasiões, mas não soube ex-
plicar se também era vinho ou 
outras de maior teor alcoólico. 
Agora, o homem também 
terá de pagar uma multa no 
valor de um salário mínimo, 
reduzido em dois terços que 
dá cerca de R$ 400.

“O pai somente perderia  
guarda da criança se fosse 
punido com pena superior 
a quatro anos, o que não é 
o caso. Porém, o Ministério 
Público (MP) pode intervir e 
pedir que o homem perca a 
guarda da criança”, disse.

HOSPITAL
Depois de tomar o vinho, 

o menino precisou ser hos-
pitalizado por apresentar 
sinais de embriaguez como 
vômito e perda de equilí-
brio, a ponto de não conse-
guir ficar em pé. O pai que 
também estava embriagado 
foi preso e encaminhado à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Santa Helena de Goiás. O de-
legado informou que a PC irá 
investigar se o pai realmente 
deu a bebida ou se a criança 
pegou sozinha e tomou.

Na manhã desta segunda 
(18), um avião caiu no estado 
em Cabeceiras, zona rural de 
Formosa, no Entorno do Dis-
trito Federal. Essa é a segun-
da tragédia aérea em menos 
de uma semana. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado para 
prestar os primeiros socor-
ros ao piloto de 55 anos de 
idade, mas ele foi encontra-
do morto. O outro acidente 
ocorreu na última quinta-
-feira (14), em Mineiros.

O laudo com causas da 
queda deste último ainda 
não tem previsão de ser 
concluído. O acidente que 
vitimou o piloto Marconi 
Baumgardt está sendo in-
vestigado pelo Centro de 
Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa). Em reposta ao jor-
nal Diário do Estado, o ór-
gão informou que o tipo de 
ocorrência pode estender o 
trabalho dos especialistas.

“O objetivo das investiga-

ções realizadas pelo Cenipa é 
prevenir que novos acidentes 
com características seme-
lhantes ocorram. A conclusão 
das investigações terá o me-
nor prazo possível, depen-
dendo sempre da complexi-
dade de cada ocorrência e, 
ainda, da necessidade de des-
cobrir os fatores contribuin-
tes”, publicaram por meio de 
nota à reportagem.

A aeronave foi encon-
trada pela Força Aérea Bra-
sileira na sexta (15), um dia 

após desaparecer enquanto 
aplicava defensivos agrícolas. 
Integrantes do Cenipa foram 
acionados e começaram o 
trabalho de recolhimento de 
indícios como partes do avião 
de modelo A188B Cessna Air-
Craft e documentos, além de 
relato de testemunhas.

O piloto foi sepultado na 
manhã de ontem, domingo, na 
cidade natal dele, em Não-Me-
-Toque, no Rio Grande do  Sul. 
Ele tinha 45 anos e deixa espo-
sa, duas filhas e dias enteadas.

Entenda o que pode acontecer com Entenda o que pode acontecer com 
pai suspeito de dar vinho para filho pai suspeito de dar vinho para filho 

de cinco anos, em Porteirãode cinco anos, em Porteirão
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O governador Ronaldo 
Caiado empossou, 
nesta segunda-feira 

(18/4), o médico Sandro Ro-
gério Rodrigues Batista como 
secretário de Estado da Saúde. 
“A escolha do nome foi pela 
sua competência, capacida-
de, credibilidade e trabalho. 
Retorne isso à população de 
Goiás”, recomendou o gover-
nador ao novo auxiliar, que 
substitui Ismael Alexandrino.

 Passado o período mais 
crítico da pandemia, Caiado 
elencou as principais missões 
da pasta em 2022, e que ago-
ra passam a ser responsabili-
dade do novo secretário. En-
tre elas, atender as cirurgias 
eletivas, represadas devido à 
covid-19, e dar sequência ao 
processo de regionalização, 
inclusive a partir da abertura 
de novas policlínicas.

 Sandro agradeceu a opor-
tunidade de liderar a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES-
-GO). Seu juramento como 
médico, disse, se estende ao 
compromisso pessoal como 
titular da pasta: “salvar vidas e 
cuidar da saúde das pessoas”. 
À lista de desafios repassados 

pelo governador, ele acrescen-
tou a intensificação de ações 
para combater a dengue. Até 
por isso, mencionou a impor-
tância de fortalecer o diálogo 
com as prefeituras, uma con-
tinuidade ao trabalho iniciado 
por Ismael. “Saúde não é feita 

no gabinete. Ela pode até ser 
decidida lá, mas acontece nos 
municípios”, sublinhou.

 Ismael, que comandou a 
pasta desde 2019, afirmou 
que a Saúde de Goiás está 
em boas e experientes mãos. 
“Vai fazer uma brilhante ges-

tão. É profundo conhecedor 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e transita nas esferas 
tripartites com tranquilidade”, 
disse sobre o sucessor. O ex-
-titular, que aspira participar 
das eleições neste ano, dei-
xou o cargo no início do mês 
em respeito à legislação elei-
toral. A solenidade de posse 
foi realizada no auditório da 
Escola de Saúde de Goiás, na 
Vila Legionários, em Goiânia.

EXPERIÊNCIA
Sandro é formado em 

medicina pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG) e pos-
sui mestrado e doutorado em 
Ciências da Saúde pela mes-
ma instituição. O profissional 
é especialista pela Sociedade 
Brasileira de Medicina de Fa-
mília e Comunidade (SBMFC).  
O médico já exerceu cargos 
de assessoramento técnico 
junto a várias áreas da Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Goiânia e Secretaria de Esta-
do do Distrito Federal, onde é 
servidor de carreira. Até abril 
de 2021, ocupou o cargo de 
superintendente de Atenção 
Integral à Saúde da SES-GO.

Reprodução

Caiado empossa Sandro Rodrigues Caiado empossa Sandro Rodrigues 
como secretário de Estado da Saúdecomo secretário de Estado da Saúde

O governador Ronaldo 
Caiado (União Brasil) disse 
durante almoço com 
ruralistas nesta segunda-
feira (18), que, caso seja 
reeleito em 2022, seu 
projeto político para 
2026 é ser candidato a 
presidência da República.
“Se Deus me der saúde, 
e tendo a chance de ser 
reeleito governador de 
Goiás, eu serei candidato a 
presidente me 2026”, frisou.
O governador também 
falou sobre quem 

pretende apoiar no pleito 
desse ano na corrida 
presidencial. Segundo ele, 
por enquanto é preciso 
esperar os caminhos que 
serão seguidos pelo seu 
partido, o União Brasil.
Recentemente a legenda 
anunciou que junto com 
o PSDB, Cidadania e MDB, 
vão lançar um candidato 
único para a presidência. 
O indicado para a vaga 
dentro do União Brasil é 
o presidente nacional da 
legenda, Luciano Bivar.

FERNANDA
MORAIS
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O Estadão Dados divul-
gou uma projeção 
mostrando que Lula 

(PT) é favorito em 15 dos 27 
estados brasileiros enquanto o 
atual presidente Jair Bolsonaro 
(PL) tem maior força em oito.

O levantamento, que foi 
feito com base nos resultados 
das últimas eleições e ainda 
pesquisas eleitorais, mostram 
que nos outros quatro esta-
dos, a distância entre os dois 
postulantes ao cargo de pre-
sidente em 2022, não é gran-
de o suficiente para apontar 
quem tem vantagem.

Desde 2006 que o ex-pre-
sidente Lula se mantém fa-
vorito nas disputas presiden-
ciais nos estados do nordeste 
(Bahia, Ceará, Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Piauí, Maranhão, Alagoas e 
Sergipe). Nessa última proje-
ção do Estadão Dados, essa 
vantagem prevaleceu mos-
trando que o petista lidera 
nos nove estados da região.

Lula também é o favorito 
nos estados do Amazonas e 
Pará, Tocantins e Amapá (Nor-
te do Brasil). Já Bolsonaro tem 
a preferência do eleitorado 
Acre, Rondônia e Roraima.

Já quando se fala do 
Centro-Oeste, o petista está 
na frente de Bolsonaro no 
Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul e no Distrito Federal. 
Em Goiás a distância entre 
o ex e o atual presidente é 
pequena, portanto não apa-
rece nenhum favorito para a 
corrida no Estado também 
fica no Centro-Oeste.

Bolsonaro tem mais força 
no sul como em Santa Cata-
rina e no Paraná. O Rio Gran-
de do Sul é outro estado 
onde não é possível apontar 
quem tem vantagem no atu-
al cenário. Quando se trata 
de São Paulo, no sudeste, a 
situação também não mos-
tra um líder com vantagem 
considerável. O mesmo 
acontece no Rio de Janeiro. 
Em Minas Gerais e no Espíri-
to Santo, Lula está na frente.

Divulgação
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A Federação formada pelo 
PT, PCdoB e PV, escolheram 
que a fusão entre os partidos 
se chamará Brasil Esperança 
(FE Brasil). O nome foi divul-
gado através de nota assina-
da pelos presidentes dos três 
partidos – Gleisi Hoffmann 
(PT), Luciana Santos (PCdoB) 
e José Luís Penna (PV).

Existe a expectativa que o 
estatuto e o programa da Fe-
deração Brasil da Esperança 
(FE Brasil) seja registrado ain-
da nesta segunda-feira (18).

Entretanto, a Federação 
do PT com o PCdoB e o PV 
foi aprovada no dia 13 de 
abril. No estatuto do novo 
grupo existe uma cláusula 
que impede que a maior si-
gla, no caso o PT, tome deci-
sões unilaterais, mas oferece 
uma alternativa que é o po-
der do veto. A 1ª presidenta 
da Federação é a deputada 
Gleisi Hoffman, que hoje 
preside o PT nacional.

O foco principal dos parti-
dos ao se unirem é a candida-
tura de Lula a presidente do 

Brasil, com Geraldo Alckmin 
na vice e ainda o aumento da 
representação parlamentar 
das legendas no Congresso.

“As direções nacionais 
do PT, PCdoB e PV registram 
nesta segunda-feira (18) o 
estatuto e o programa da 
Federação Brasil da Esperan-
ça (FE Brasil). Os documen-
tos foram aprovados em 
reunião no último domingo.

A Assembleia Geral da Fe-
deração, órgão máximo de 
deliberação, será composta 
por 60 membros, sendo 9 

vagas distribuídas igual-
mente (3 por partido) e 51 
distribuídas na proporção 
dos votos obtidos por cada 
partido nas eleições para a 
Câmara dos Deputados de 
2018. “As deliberações da 
Assembleia Geral serão to-
madas por maioria de três 
quartos de seus membros.

Na composição da As-
sembleia Geral, cada parti-
do terá de indicar no míni-
mo 30% de mulheres e no 
mínimo 20% respeitando o 
critério étnico-racial.

A senadora Simone Tebet 
(MDB), mantém seu projeto 
político para eleições de 2022. 
Ela reafirmou nesta segunda-
-feira (18) que é pré-candidata 
a presidência da República.

Caso seu nome não seja 
viabilizado para a disputa 
presidencial após coalizão en-
tre o seu partido com PSDB, 
Cidadania e União Brasil, a 
senadora descarta a possibili-
dade de ser candidata a vice 
na chapa definida pelo grupo.

Está previsto que  os par-
tidos divulguem quem será o 
candidato no dia 18 de maio. 
Até agora, além de Simone 
Tebet, as siglas têm ainda 
como postulantes ao cargo o 
ex-governador de São Paulo, 
João Dória pelo PSDB e Lucia-
no Bivar pelo União Brasil.

As informações foram re-
passadas por Tebet durante 
sua participação na sabatina 
promovida pela Folha de São 
Paulo e pelo UOL.  Assim, a 
senadora declarou que:

“Eu não sou candidata a 

vice-presidente da Repúbli-
ca. (Se) Eu abrir mão da pré-
-candidatura à Presidência e 
aceitar o papel de vice, esta-
ria aí diminuindo o espaço 
da mulher na política. Vou 
estar no palanque do centro 
democrático, vou segurar a 
bandeira, vou entregar san-
tinho, mas se eu não pontu-
ar a ponto de ser a cabeça 
de chapa, não vou ajudar 
sendo vice. Eu abro mão, 
para que outros possam ser, 
e vou estar nesse palanque 
como cabo eleitoral”.

Simone Tebet descarta possibilidade Simone Tebet descarta possibilidade 
de ser candidata a vice-presidênciade ser candidata a vice-presidência
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A regra que obriga empre-
sas de telemarketing a inclu-
írem os números 0303 nas 
chamadas começou a valer 
dia 10 de março deste ano. A 
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) aprovou 
a medida em dezembro de 
2021 e as empresas tiveram 
90 dias para se adaptar. Ainda 
assim, quatro meses depois 
da mudança, consumidores 
continuam recebendo liga-
ções sem o prefixo. Para esca-
parem da fiscalização, empre-
sas vêm trocando de número 
diversas vezes, usando aque-
les que não estão registrados 
na agência reguladora.

Ao longo de uma semana, 
a médica Mônica Silva rece-
beu diversas ligações de um 
mesmo banco, do qual ela não 
é cliente. A instituição ligou 
para oferecer serviços. “Não 
tinha o prefixo 0303 identifi-
cando que era telemarketing e, 
por causa da minha profissão, 

eu preciso atender ligações. 
Eles me ligaram de, no mínimo, 
quatro números de telefones 
fixos diferentes”, relata. Môni-
ca disse que pediu para que 
retirassem seu número do sis-
tema, mas não sabia a quem 
recorrer para denunciar ou re-
clamar sobre a empresa.

A nova medida que acres-
centa o 0303 já está valendo 

para ligações feitas a partir de 
celular. Já as de telefone fixo, 
como as que Mônica recebeu, 
podem ser feitas até junho 
deste ano. De acordo com o 
presidente da Comissão de 
Direito do Consumidor da 
OAB Goiás, Gediael Santos, 
as empresas podem pagar 
multas milionárias por des-
cumprir a regulamentação. 

Por outro lado, elas vêm esca-
pando das regras.

“Já estão burlando o sis-
tema. Vão mudando de nú-
mero, usando telefones que 
não estão cadastrados na 
[Agência Nacional de Tele-
comunicações] Anatel”, ex-
plica o especialista.

Dessa forma, as empresas 
fazem as ligações a partir de 

telefones que, a princípio, 
não são delas, de acordo com 
o cadastro da Anatel. A estra-
tégia dificulta a fiscalização.

COMO DENUNCIAR
Por estas estratégias, San-

tos explica que é essencial 
que o consumidor denuncie 
a empresa junto a algum ór-
gão de defesa dos direitos do 
consumidor, como o Procon. 
Existem ainda os casos em 
que a empresa é levada à Jus-
tiça. Em nenhuma das duas 
situações o consumidor pre-
cisa provar que recebeu as li-
gações sem o prefixo 0303. “É 
a inversão do ônus da prova. 
Não precisa provar que liga-
ções de números diferentes 
são da mesma empresa, por 
exemplo. Basta informar os 
fatos, tirar um print”, explica o 
especialista. Além da multa, a 
empresa pode perder o recur-
so do número, ou seja, perder 
a linha telefônica.

O presidente da Comissão 
de Direito do Consumidor da 

OAB Goiás conta ainda que, 
à medida que vão tendo di-
ficuldade nas ligações, as 
empresas de telemarketing 
migram para aplicativos de 
mensagem. “Isso é bem atual 
e vem sendo discutido. Não 
existe uma regulamentação 
específica para esses casos, 
mas toda forma de contato 
que for feito com o consu-
midor precisa respeitar a re-
gulamentação que já existe”, 
orienta.

FORMAS DE BLOQUEAR
Os brasileiros são os con-

sumidores que mais recebem 
ligações de telemarketing 
no mundo todo, segundo 
a Anatel. São 35 chamadas 
por mês, em média.

Além dos aplicativos que 
conseguem bloquear cha-
madas indesejadas nos smar-
tphones, a própria Agência 
oferece o serviço “Não me 
Perturbe”. Nove milhões de 
brasileiros já se cadastraram. 
Clique aqui para acessar.

O aumento de roubos 
e furtos de celula-
res chama atenção 

para a necessidade de difi-
cultar a vida dos criminosos. 
Estar preparado pode dimi-
nuir as chances de atuação 
da chamada quadrilha do 
PIX, especializada em aplicar 
golpes. Somente neste ano, 
Goiás registrou quatro casos 
de sequestro relâmpago nos 
quais as vítimas foram força-
das a realizarem transferênci-
as bancárias instantâneas.

A especialização dos ban-
didos eleva o risco de mo-
vimentações financeiras in-
devidas. Eles contam com a 
atuação de hackers que con-
seguem desbloquear os apa-
relhos para facilitar os golpes. 
Por isso, acionar o banco e 
solicitar o bloqueio de apli-
cativos e transferências é a 
primeira providência quando 
ocorre esse tipo de crime pa-
trimonial.

O mestre em Ciências da 
Computação Daniel Gomes 
acredita que a melhor forma 
de evitar esse tipo de dor 

de cabeça seriam cuidados 
pessoais, como evitar a expo-
sição do aparelho celular. Na 
prática, o mais eficaz seria a 
criação de uma contrassen-
ha sincronizada com a conta 
do banco que pudesse gerar 
uma alerta para a polícia. 

“Até o momento, isso não 
existe. O ideal é criar senhas 

de difícil acesso, não instalar 
aplicativos de fontes duvido-
sas e verificar os recursos que 
cada banco libera para o con-
trole de acesso. Para compras 
pela internet, por exemplo, 
o ideal é ter um cartão virtu-
al que pode ser facilmente 
bloqueado e desbloqueado 
pelo aplicativo somente no 

momento do uso”, explica.
A facilidade dos bandidos 

para destravar os celulares 
não parte de uma habilidade 
deles. Segundo Daniel, essas 
pessoas não costumam ter 
domínio de tecnologia, mas 
têm contato com pessoas 
que possuem acessos a siste-
mas de operadoras para po-

derem conseguir liberações 
de acessos entre outros.

O QUE FAZER?
Caso seja alvo do crime, a ví-

tima deve informar a ocorrên-
cia à operadora para requerer 
bloqueio de linha e de chip e 
também trocar as senhas de 
email por um computador ou 

outro celular. Enquanto isso, a 
orientação é procurar uma de-
legacia para registrar o fato. 

“Em geral os celulares es-
tão vinculados a uma conta de 
e-mail da Google. Por meio do 
endereço, https://www.goo-
gle.com/android/find, é possí-
vel rastreá-lo e fazer uma lim-
peza no dispositivo estando 
em uma localidade diferente, 
desde que o aparelho esteja 
conectado a uma conta da 
Google e ligado”, detalha. 

É provável que na delega-
cia o servidor peça o número 
do IMEI, um tipo de número 
de identidade de cada apa-
relho celular. Ele aparece 
quando o usuário disca *#06# 
no telefone. Ter esse número 
em mãos agiliza bastante o 
processo, então é interessante 
salvá-lo em algum outro lugar.

REAÇÃO
O Banco Central adotou al-

guma medidas há cerca de um 
ano para tentar coibir os casos 
de golpes envolvendo PIX. O 
limite passou a  ser modificável 
para cima e para baixo e os pa-
gamentos entre 20 horas e 6 ho-
ras são de R$ 1 mil, no máximo.

Divulgação

Com aumento de golpes Com aumento de golpes 
por PIX, saiba como proteger seu dinheiropor PIX, saiba como proteger seu dinheiro

Telemarketing usa números sem registro na Anatel para driblar regra do 0303Telemarketing usa números sem registro na Anatel para driblar regra do 0303
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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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466

HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
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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
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan 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 
R$21.900,00 F:32 13-
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 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
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 
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
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Para iniciar bem a sema-
na, o Vila Nova divul-
gou o seu novo unifor-

me para a temporada. Com 
vermelho “cor de sangue”, o 
Tigre publicou um vídeo de 
lançamento explicando o 
conceito da camisa, que será 
a principal do time ao longo 
do ano. Jogadores como o 
zagueiro Rafael Donato e o 
meia-atacante Matheuzinho 
posaram com o traje, que 
possui detalhes na cor bran-
ca. A pré-venda já está aberta.

O NOVO MANTO D
O VILA NOVA
No momento, o Vila Nova 

está disputando o Brasi-
leirão Série B e a Copa do 
Brasil. Em uma temporada 
na qual o principal objetivo 
passou a ser o acesso para a 
elite nacional, o Tigre espera 
que os novos uniformes for-
neçam o impulso necessário 
para engrenar uma boa fase.

“Somos coração e senti-
mento, cor de sangue. […] 
Sangue da paixão que carre-
gamos na nossa camisa”, pu-
blicou o clube na postagem 
do vídeo de lançamento. 
Além disso, o Vila também 
revelou o segundo uniforme 
da equipe. Os padrões são 

exatamente o contrário da 
camisa principal: cor branca 
com detalhes vermelhos.

A pré-venda está dispo-
nível por meio do site oficial 
do Vila Nova. O Manto da 
Paixão, vermelho, e o Manto 
da Raça, branco, estão sain-
do pelo preço de R$ 159,90 
cada. Posteriormente, o 
uniforme custará R$ 209,90, 
mas a diretoria alvirrubra 
promoveu uma promoção 
para aqueles que adquiri-
rem de forma antecipada.

Além disso, é possível 
comprar os dois modelos 
de uma vez pagando um 
valor menor. O “Combo de 
Mantos” custa R$ 299,80 na 
atual promoção, e poste-
riormente terá o preço de R$ 
399,80. As camisas podem 
ser adquiridas de maneira 
online ou na Loja Nação Co-
lorada, no Setor Leste Uni-
versitário, em Goiânia.

O Vila Nova estreará o 
novo uniforme branco em 
seu próximo compromis-
so dentro de campo. Nesta 
terça-feira (19), a partir das 
21h30, o Tigre visita o Flu-
minense no Maracanã, pelo 
jogo de ida da 3ª fase da Copa 
do Brasil. A camisa principal 
deve ganhar espaço apenas 
na terça (26), em duelo com 
o Tombense pela Série B.

Desde os primeiros pas-
sos de dança, há mais de 20 
anos, o balé se tornou uma 
paixão de Jéssica Muniz, 
hoje com 25 anos, moradora 
de Ananindeua (PA). O que 
era um hobbie de criança se 
tornou uma prioridade. Por 
ter acondroplasia, um tipo 
de nanismo, quase desis-
tiu do sonho após ouvir de 
uma professora que a dança 
seria impossível para ela. Se 
negando a aceitar, dando 
passos na ponta dos pés, 
percorreu uma maratona e 
hoje é bailarina profissional 
– ao que se sabe, a primeira 
do Brasil com a condição.  

 O início da dança foi aos 
cinco anos, por meio de um 
projeto social em sua cidade 
natal, que fica a 40 minutos 
da capital, Belém. “Enchi o 
saco da minha mãe porque 
queria fazer balé. Comecei 
na dança moderna e fiquei 
no projeto até meus 9 ou 10 

anos”, recorda Jéssica. O pri-
meiro obstáculo da carreira 
se deu em razão da extinção 
do projeto social, o que a fez 
ficar “parada” até os 14 anos. 
Foi com essa idade que ela 
ganhou uma bolsa de estu-

dos em uma escola de balé 
conceituada de Belém.  

 As primeiras experiên-
cias na nova escola foram 
ótimas, recorda. Em um 
ano fez amigos, melhorou 
suas técnicas e renovou 

as próprias expectativas. 
“Após um ano nós fomos 
fazer a avaliação para subir 
na sapatilha de ponta. Toda 
bailarina sonha em subir na 
sapatilha de ponta”, con-
ta Jéssica. Ela sabia de seu 
potencial e que consegui-
ria. “Quando a professora 
chegou, falou que eu não 
teria capacidade de subir 
em uma sapatilha de ponta 
porque meu pé não aguen-
taria o peso, falou que meu 
pé era torno”, diz sobre um 
dos piores dias de sua vida.  

 Triste e constrangida 
pelo olhar limitante da pro-
fessora, Jéssica novamente 
precisou suspender as prá-
ticas. “Eu saí muito mal da 
aula, não queria voltar. Fui 
ao médico, fiz uma bate-
ria de exames e o médico 
falou: ‘Não, Jéssica, você 
pode fazer o que quiser’. 
Mas peguei trauma”, deta-
lha sobre a decisão.  

 VOLTA POR CIMA
 Com o destino sempre 

ligado à dança, o retorno de 
Jéssica aos ensaios se deu de 
forma gradual, pelo ministé-
rio de dança cristã da igreja 
que frequenta. Já maior de 
idade, soube por um amigo 
que a Escola de Teatro e Dan-
ça da Universidade Federal do 
Pará (UFPA) estava com vagas 
abertas para o curso de balé. 
Decidiu se inscrever, mas para 
ser aprovada teria que fazer a 
prova da sapatilha de ponta.  

 “Fiz mesmo sem saber. 
Um dia depois do meu ani-
versário o resultado saiu. 
Dos 27 inscritos, apenas 10 
foram aprovados e eu era 
um dos nomes”, conta sobre 
a aprovação. “Foi o ano todo 
me dedicando na Escola de 
Teatro e Dança. Lá meus 
colegas me incentivaram a 
nunca desistir”, destaca so-
bre os apoios considerados 
fundamentais por ela. 

Reprodução

Cristiano Ronaldo, astro 
português do Manchester 
United, divulgou nesta se-
gunda-feira, um comunicado 
oficial anunciando a morte do 
filho recém-nascido, um dos 
gêmeos que ele e a compa-
nheira, Georgina Rodríguez, 
estavam esperando. Segundo 
a nota, o outro bebê do casal, 
uma menina, passa bem.

“É com a mais profunda 
tristeza que comunicamos o 
falecimento do nosso bebê. 
É a maior dor que quaisquer 
pais podem sentir. Só o nas-
cimento da nossa bebê nos 
dá forças para viver este mo-
mento com alguma esperan-
ça e felicidade. Gostaríamos 
de agradecer aos médicos 
e enfermeiros por todo o 
cuidado e apoio disponibili-
zado. Estamos devastados e 
pedimos privacidade neste 
momento tão difícil. Nosso 
menino, és o nosso anjo. Va-
mos amar-te para sempre”, 
diz o comunicado assinado 
por Cristiano e Georgina.

O astro português anun-
ciou em outubro do ano 
passado que ele e Georgina 
seriam pais novamente e es-
tavam esperando gêmeos. O 
anúncio veio através de uma 
foto do casal segurando a 
imagem do ultrassom de Ge-
orgina. Cerca de dois meses 
depois, eles compartilharam 
nas redes sociais imagens de 
um chá revelação anuncian-
do o sexo dos bebês.

Além da bebê recém-
-nascida, cujo nome ainda 
não foi revelado, Cristiano e 
Georgina são pais de Alana 
Martina, nascida em 2017. 
No mesmo ano, o atacante 
português virou pai dos gê-
meos Matteo e Eva, nasci-
dos por uma barriga de alu-
guel. Ele também é pai de 
Cristiano Ronaldo Júnior, de 
12 anos, mas a identidade 
da mãe nunca foi revelada.

Com vermelho intenso, Vila apresenta Com vermelho intenso, Vila apresenta 
novo uniforme para a temporadanovo uniforme para a temporada

Primeira bailarina com nanismo do Brasil se forma no ParáPrimeira bailarina com nanismo do Brasil se forma no Pará

Cristiano Cristiano 
Ronaldo Ronaldo 
comunica comunica 
a morte de a morte de 
filho recém-filho recém-
-nascido: -nascido: 
‘Maior dor’‘Maior dor’
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O afundamento do cru-
zador russo Moskva e 
o crescente influxo de 

armamento pesado de países 
da Otan para a Ucrânia, ambos 
fatores que até este momento 
não são decisivos para o rumo 
da guerra iniciada pela Rússia, 
testam os limites da retórica 
belicista de Vladimir Putin.

Ao longo dos quase dois 
meses de guerra, Putin tem 
buscado pintar o conflito como 
um embate contra o Ocidente, 
o que já estava em um dos “ca-
sus belli” da invasão, impedir 
Kiev de aderir à aliança militar.

Mas é algo que vem de lon-
ge e está incrustado no pensa-
mento da elite russa: a noção 
de que a expansão da Otan a 
leste visou minar o Kremlin no 
pós-Guerra Fria. A isso é adi-
cionado o apoio explícito do 
Ocidente a movimentos an-
tirrussos na Ucrânia desde os 
tempos da algo farsesca Revo-
lução Laranja, de 2004.

O resto é derivação: a inva-
são de 24 de fevereiro trouxe 
o previsível tsunami de san-
ções ocidentais contra o Kre-
mlin, e a popularidade de Pu-
tin como um cruzado eslavo 
foi para as alturas no primeiro 
momento, apesar do eviden-

te pânico que toma a classe 
média instruída russa.

De seu lado, o presidente 
por ora busca manter-se flutu-
ando economicamente com 
a ajuda da parte do mundo 
que não aderiu ao programa 
de punição, China e Índia à 
frente. E acirrou seu discurso 
contra o Ocidente, pintando 
a guerra cada vez mais como 
uma luta maior, mirando ao 

fim Washington. Dessa forma, 
ameaçou no dia 1 do conflito 
usar armas nucleares contra 
quem interviessee voltou a sa-
car o tema quando Finlândia e 
Suécia se colocaram na fila de 
alistamento da Otan.

Autoridades russas dizem 
dia sim, dia também, que 
comboios com armas de ori-
gem ocidental serão ataca-
dos. Por ora, é retórica, mas 

isso pode estar mudando. 
Primeiro, o Moskva (Moscou, 
em russo, para adicionar injú-
ria ao insulto), que não ficou 
acima da linha d’água. A essa 
altura, é irrelevante se foi atin-
gido por mísseis, uma derrota 
dura e apenas a segunda de 
um navio de seu porte desde 
a Segunda Guerra Mundial, ou 
se o paiol de armas explodiu, 
o que implica coisa ainda pior.

O que realmente importa 
são as reações. Para Moscou 
admitir a versão vexatória do 
acidente, é bastante provável 
que tenha sido mesmo um 
ataque. Já os EUA dizem que 
sim, foram mísseis, mas de 
fabricação ucraniana. À CNN 
americana no domingo (17) 
Volodimir Zelenski, o teatral 
presidente em Kiev, fez cara 
de sonso e desconversou, 

apenas celebrando a perda 
de poder de fogo dos russos.

O que tudo isso diz? Que 
ninguém quer arriscar uma 
escalada óbvia. Uma coisa é 
um tanque T-72 ser destruí-
do por uma arma americana 
Javelin, ou mesmo um heli-
cóptero de ataque Mi-28 ser 
derrubado por um lançador 
portátil de mísseis antiaéreos 
britânico Starstreak.

Se ficasse claro que o 
Moskva foi afundado por um 
ou dois mísseis americanos Har-
poon, que o Reino Unido disse 
que forneceria a Kiev, a situação 
seria diferente. A Marinha russa, 
que tem sido basicamente uma 
lançadora de mísseis de cruzei-
ro Kalibr de pequenos navios 
da Frota do Mar Negro e funcio-
nado para coordenar o espaço 
aéreo na região, uma das prin-
cipais tarefas do Moskva aliás, 
nesta guerra. A perda do gran-
de navio, obsoleto em vários 
sentidos que fosse, já é dura por 
si para o orgulho naval russo.

Mas a cortina de fumaça 
de todos os lados mostra que 
ninguém quer, por toda a fa-
lação, escalar a guerra para 
algo que leve Putin a pensar 
em usar o proverbial botão 
vermelho da bomba atômica. 
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Preparado para rir horrores 
em um show que promete 
deixar saudades? Então se liga 
no que vem por aí! No dia 11 
de junho tem Whindersson 
Nunes em Goiânia, que retor-
na à capital com seu “quinto, 
melhor e último show” – 
como afirma o próprio humo-
rista em suas redes sociais.

Com o solo “Isso Não é 
um Culto”, o show integra 
sua turnê de despedida, que 
irá rodar o mundo levando 
alegria e boas gargalhadas 
para o público, que terá a 
oportunidade de ver Whin-
dersson nos palcos pela últi-
ma vez, já que o artista pre-
tende dar uma longa pausa 
na carreira de humor.

Em Goiânia, o último encon-
tro acontece a partir das 19h, no 

Goiânia Arena. Os ingressos são 
limitadíssimos e a venda ofi-
cial ainda não foi lançada, mas 
você pode correr para fazer sua 
reserva pelo site da Cultura do 
Riso. Basta informar seu nome 
completo, e-mail, WhatsApp e 
a quantidade de ingressos que 
deseja reservar.

Antes de passar por Goi-
ânia, a turnê será apresen-
tada em diversos países na 
Europa, em seguida, chega a 
São Paulo (SP) e Belém (PA). 
Após o show na capital goia-
na, o humorista segue ainda 
pelo DF, Rio de Janeiro (RJ), 
Teresina (PI), Curitiba (PR), e 
outras oito capitais pelo país. 
Vale mencionar que a agen-
da ainda não está completa 
e novas datas e lugares serão 
divulgados em breve.

Depois de muita espe-
ra dos fãs, a Marvel 
revelou o primeiro 

teaser trailer de “Thor: Amor 
e Trovão”. O filme, cuja estreia 
está prevista para o dia 8 de 
julho, terá pela primeira vez 
um super-herói da franquia 
ganhando um quarto longa-
-metragem. Além do teaser 
trailer, sob o som de “Sweet 
Child O’Mine”, da banda Guns 
N’ Roses, a empresa também 
revelou um pôster oficial da 
obra, com o ator Chris He-
msworth em destaque.

“Thor: Amor e Trovão” 
faz parte do cronograma da 
Fase 4 do Universo Cinema-
tográfico da Marvel (UCM). 
O filme sucederá “Doutor 
Estranho no Multiverso da 
Loucura”, que estreará em 
6 de maio. Ele será o penúl-
timo do ano, que terá con-
clusão com “Pantera Negra: 
Wakanda Para Sempre”, com 
lançamento marcado para o 
dia 11 de novembro.

A direção de “Thor: Amor 
e Trovão” é novamente de 
Taika Waititi, responsável 
por comandar as ações em 
“Thor: Ragnarok”. Uma das 

grandes novidades do filme 
será o retorno de Jane Fos-
ter (Natalie Portman) para 
ocupar o posto de Deusa do 
Trovão. Além disso, os Guar-
diões da Galáxia também 
estão envolvidos na história.

A trama se passa depois 
dos eventos de “Vingado-
res: Ultimato”, naturalmente. 
Levando em conta as cenas 

do teaser trailer, Thor (Chris 
Hemsworth) voltou a trei-
nar para entrar em forma. 
Ainda não houve nenhuma 
aparição do antagonista de 
Christian Bale no vídeo, mas 
foi possível perceber que o 
tom da narrativa será similar 
a “Ragnarok”.

Como os Guardiões da 
Galáxia fazem parte do en-

redo, consequentemente o 
Senhor das Estrelas (Chris 
Pratt), Drax (Dave Bautis-
ta), Nebula (Karen Gillan), 
Mantis (Pom Klementieff), 
Rocky (Bradley Cooper) e 
Groot (Vin Diesel) estarão 
presentes. A Valquíria (Tessa 
Thompson) também apare-
ce nas imagens, como líder 
de Nova Asgard.

Quarto filme do Thor ganha Quarto filme do Thor ganha 
teaser trailer e pôster oficialteaser trailer e pôster oficial

Humorista Whindersson Humorista Whindersson 
Nunes apresenta turnê de Nunes apresenta turnê de 
despedida em Goiâniadespedida em Goiânia
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