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Lançado no dia 02 de 
abril deste ano, o Bilhe-
te Único se consolidou 

como principal avanço da 
gestão do prefeito Rogério 
Cruz no transporte coletivo, 
rumo aos 18 meses. O pro-
grama, que receberá investi-
mento de R$ 110 milhões por 
ano, já responde por 20,2% 
de toda a demanda do servi-
ço da Região Metropolitana 
de Goiânia, apesar do pouco 
tempo decorrido desde que 
ele começou a existir.

De acordo com a Compa-
nhia Metropolitana de Trans-
porte Coletivo (CMTC), os passa-
geiros que adquiriram o Bilhete 
Único realizaram, em maio, 1,97 
milhão de integrações. O pro-
grama permite ao usuário fa-
zer até quatro integrações, em 
qualquer um dos 6.843 pontos 
de ônibus da região, durante 
duas horas e meia.

Embora esse tipo de bilhe-
te exista, de forma semelhan-
te, em outras capitais brasi-
leiras e do mundo, a CMTC 
afirma que a modalidade 

válida em Goiânia se destaca 
pela amplitude territorial da 
integração que ela propor-
ciona, uma vez que beneficia 
toda a rede metropolitana. “O 
sistema é o que há de mais 
eficiente no país em termos 
de integração na rede metro-
politana”, afirma Cruz.

Outro avanço no transpor-
te coletivo da Região Metro-

politana de Goiânia foi o Passe 
Livre do Trabalhador. Ao ser 
anunciado, gerou expectativa. 
Foi necessário antecipar da 
data para adesão das empre-
sas, do dia 13 para o dia 11 de 
maio. Em menos de um mês, 
registrou 1.079 empresas ca-
dastradas, com total de 10.676 
funcionários beneficiados.

Inédita no país, a modali-

dade dá, ao usuário do trans-
porte público, o direito de 
realizar oito viagens diárias, 
inclusive nos finais de sema-
na e feriados. Há vantagens 
também para o empregador 
que, com o novo programa, 
economiza 20% na compa-
ração com os gastos que ele 
tem no modelo tradicional de 
subsídio das passagens dos 

funcionários (bilhete de ida e 
volta, nos dias úteis).

Bilhete Único e Passe Livre 
do Trabalhador são dois dos 
programas que fazem parte 
do plano de reformulação do 
transporte coletivo da Região 
Metropolitana, normatizado 
pela lei complementar 169/21. 
Também já vale o pagamento 
por cartão de crédito e débito, 
inclusive por aproximação.

A possibilidade de pagar 
pela viagem com cartões de 
crédito e débito por apro-
ximação se tornou um dos 
principais meios para os usu-
ários do transporte público. 
Na ocasião do lançamento, o 
prefeito Rogério Cruz desta-
cou que a modalidade “facili-
ta o dia a dia dos goianienses 
e dos visitantes que precisam 
utilizar o serviço’”.

NOVAS AÇÕES
Além do Bilhete Único e 

o Passe Livre do Trabalhador, 
está previsto, para os próxi-
mos meses, o lançamento dos 
seguintes projetos: Cartão Fa-
mília (para que até cinco pes-
soas embarquem com tarifa 

única aos finais de semana), 
Bilhetes Um Dia e Uma Se-
mana (aquisição de bilhetes 
diário e semanal), Cartão-Pós-
-Pago e Bilhete Meia-Tarifa.

Outros serviços e benefí-
cios completam o projeto de 
reestruturação do transporte 
público coletivo: renovação 
da frota, novos Eixos Anhan-
guera e Norte-sul, serviços 
complementares sob deman-
da, a exemplo do CityBus 3.0, 
serviço de bicicletas compar-
tilhadas conectado aos termi-
nais de integração, programa 
de implantação, reforma e 
manutenção de abrigos em 
pontos de parada de ônibus 
de toda Nova RMG.

“Caminhamos para tornar 
o custo do transporte mais 
justo por meio da nova modali-
dade de tarifação, renovação e 
ampliação da frota”, aponta Ro-
gério Cruz. O prefeito frisa que 
a otimização da mobilidade ur-
bana e integração metropoli-
tana do transporte coletivo faz 
parte do plano de governo, e 
que as melhorias colocadas em 
prática representam o cumpri-
mento desse compromisso.

Rumo aos 18 meses de 
gestão do prefeito Rogério 
Cruz, a Prefeitura de Goiânia 
já recolheu 885 mil toneladas 
de entulho jogado em 125 
pontos de descarte irregular. 
Esses pontos se localizam em 
80 bairros e são mapeados 
com frequência semanal ou 
mensal, pela Companhia de 
Urbanização (Comurg). São 
restos de construção civil, 
móveis em geral, animais 
mortos, galhadas de árvores 
e lixo doméstico. Para se ter 
ideia, no Jardim Gardênia, a 
Comurg chegou a retirar 240 
toneladas de entulho em um 
único dia. No Três Marias, 180 
toneladas. Outras 120 foram 
removidas no Perim.

Por mês, o órgão retira 
dessas áreas e demais logra-
douros públicos 45 mil tone-
ladas de entulho, em média. 
“A falta de conscientização de 

uma minoria gera prejuízos 
ao meio ambiente, a popula-
ção e também aos cofres da 
prefeitura. Por mês, o municí-
pio gasta R$ 2,3 milhões com 

remoção de entulho. São R$ 
51,45 por cada tonelada re-
tirada das vias públicas”, co-
menta o presidente da Com-
panhia, Alisson Borges.

“Para essas atividades, a 
Comurg utiliza maquinário 
como caminhões, pás car-
regadeiras e tratores, além 
de servidores que poderiam 
estar em outras atividades, 
como, por exemplo, na manu-
tenção das praças e poda das 
árvores”, explica Alisson.

O presidente afirma que, 
para essas atividades, a Co-
murg utiliza maquinário como 
caminhões, pás carregadeiras 
e tratores, além de servidores 
que poderiam estar em outras 
atividades, como, por exem-
plo, na manutenção das pra-
ças e poda das árvores.

SOLUÇÃO
Para combater o descarte 

clandestino, a prefeitura rea-
liza estudos para implantar 
mais 20 ecopontos na capi-
tal, em que o entulho deve 
ser deixado. Atualmente, a 
administração conta com 
quatro unidades que, até o 
fim de maio, receberam qua-
se 60 mil toneladas de resí-
duos. Novos ecopontos se-
rão criados até o fim de 2024.

Além disso, a prefeitura 
promove a coleta orgânica, 
seletiva e o Cata-Treco, que 
recolhe bens inservíveis por 
meio de agendamento. Nesse 
período de 17 meses, foram 
36 mil toneladas de reciclá-
veis e 77 mil unidades de 
bens inservíveis recolhidos 
pelo Cata-Treco.

PINTURA DE MEIO-FIO
Em quase 18 meses, a 

Comurg pintou quase 15 mi-
lhões de metros lineares de 
meio-fio, crescimento de 48% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2019 e 2020, em que 
foram pintados 10 milhões de 
metros lineares de meio fio.

“O meio-fio auxilia moto-
ristas e pedestres e é utilizado 
como contenção lateral de vias 
de tráfego, pavimentos, cantei-
ros, jardins, passeios e estacio-
namentos, por isso é um com-
plemento da limpeza urbana”, 
reforça Alisson Borges. Para so-
licitar os serviços da Comurg e 
conferir os endereços dos eco-
pontos, basta acessar o aplica-
tivo Prefeitura 24h, WhatsApp 
(62)98596-8555, e teleatendi-
mento (62)3524-8555.
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Faltando apenas 15 dias 
para o encerramento 
do primeiro semestre 

letivo, a Secretaria Munici-
pal de Educação de Senador 
Canedo ainda não entregou 
uniformes para os estudantes 
da rede pública de ensino. 
Sem o item, várias escolas da 
cidade já flagraram adoles-
centes em sala de aula que 
não eram alunos da unidade, 
comprometendo a segurança 
no ambiente interno escolar 
e a segurança dos estudantes 
fora dos muro da escola.

Uma educadora disse que 
a falta do uso do uniforme 
dificulta a identificação dos 
estudantes, que ficam mis-
turados a pessoas estranhas 
nos arredores das escolas. 
“Não dá para saber quem 
pode estar ameaçando a se-
gurança dos nossos alunos. 

Se os estudantes estivessem 
de uniforme, o trabalho seria 
mais fácil”, contou a profissio-
nal ao Diário do Estado.

A diretora de outra unida-
de contou que a Prefeitura de 

Senador Canedo, comandada 
por Fernando Pellozo,  che-
gou a anunciar a entrega dos 
uniformes nas redes sociais, 
mas a unidade não recebeu 
nem um ofício informando a 

data em que isso vai aconte-
cer. “Deve ficar para o segun-
do semestre”, acredita. Se-
gundo ela, depois do anúncio 
nas redes, os pais dos alunos 
ficam cobrando da diretoria 

da escola a entrega. “Eles não 
entendem que os uniformes 
não estão conosco na escola. 
Temos de explicar para cada 
pai e para cada mãe que é a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação que é responsável pela 
distribuição dos uniformes”.

“Eles não entendem que 
os uniformes não estão co-
nosco na escola. Temos de 
explicar para cada pai e para 
cada mãe que é a Secretaria 
Municipal de Educação que é 
responsável pela distribuição 
dos uniformes”.

Uma professora ainda 
lembra que nem todas as 
unidades da cidade voltaram 
com as aulas presenciais. 
“Eram oito escolas em regime 
de atendimento não presen-
cial (Reanp) e, na terça-feira, 
14, a Prefeitura reinaugurou 
um Cmei. “Era uma obra nova. 
Só não tinha móveis e agora 
compraram”, lembra. Das sete 

que ainda estão com aulas 
remotas, duas são de grande 
porte, a Escola Municipal Se-
nador Canedo e a Luzia Maria. 
Ela conta que a maioria das 
que ainda estão com o ensino 
remoto não possui o número 
suficiente de servidores para 
a volta ao presencial.

“Aqui na nossa escola 
estavam faltando funcioná-
rios administrativos, para a 
limpeza, para a cozinha, e 
cuidadores para nossos alu-
nos especiais. Estamos re-
solvendo aos poucos, mas é 
complicado”, resume outra 
gestora. Pelo menos duas 
escolas, das sete que ainda 
estão com aulas remotas, 
estão em reforma desde de-
zembro do ano passado, e 
segundo ela, sem previsão 
de entrega. “Nas demais, 
faltam servidores e os ges-
tores têm dificuldade de 
mantê-las abertas”.

Divulgação
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Pesquisa realizada e di-
vulgada pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), revelou que, no 
mês de abril, as atividades 
turísticas no Estado aumen-
taram 8,3% na compara-
ção com março deste ano, 
alcançando a maior alta 
do país, entre os Estados. 
Enquanto isso, a média de 
crescimento do setor no 
Brasil foi de 2,5%. Em Goiás, 
no acumulado do ano, o au-
mento já soma 36,3%.

Os dados divulgados sig-
nificam que os turistas gas-
taram mais, em Goiás, entre 
março e abril de 2022, em des-
pesas como alojamento, ali-
mentação, transporte aéreo, 
terrestre e aquaviário; com 

agências de viagem; aluguel 
de transporte; além de cultu-
ra e lazer. Os segmentos que 
mais cresceram foram aqueles 
ligados aos serviços de trans-
porte e de alimentação, como 
bares e restaurantes.

Segundo a coordena-
dora do Observatório do 
Turismo de Goiás, Giovan-
na Tavares, um dos fatores 
que explica o crescimento 
do setor, foi o deslocamen-
to de eventos para o mês 
de abril, como os carnavais 
fora de época, que ocorre-
ram não só em Goiás, mas 
também em vários desti-
nos brasileiros. “Todos os 
locais onde o indicador é 
investigado acompanha-
ram este movimento de 

expansão em abril de 2022, 
quando comparado com 
março”, afirma Tavares.

Ainda de acordo com o 
estudo, o setor de serviços, 
que também contempla o 
turismo, apresentou cres-
cimento de 1,3% em abril 
em relação ao mês anterior. 
Esse foi o sexto mês con-
secutivo de alta. Goiás foi 
um dos doze Estados que 
apresentou variação posi-
tiva no período. A média 
do Brasil ficou em 0,2%. De 
acordo com Giovanna Tava-
res, o avanço da vacinação 
e o aumento do turismo 
de proximidade foram pre-
ponderantes na melhoria 
da economia goiana no se-
tor de serviços.  

Um homem de 29 anos 
foi preso suspeito de fazer 
PIX para a ex com ameaças 
de morte, em Aparecida de 
Goiânia, na Região Metropo-
litana da capital. De acordo 
com a Polícia Civil, desde 
que a jovem de 19 anos ter-
minou relacionamento com 
o homem e bloqueou o nú-
mero dele, ele começou a 
enviar inúmeras transferên-
cias bancárias de centavos 
com conteúdo ameaçador.

Fotos divulgadas pela 
polícia mostram as mensa-
gens ameaçadoras enviadas 
pelo homem nas transferên-
cias bancárias. Como a iden-
tidade do suspeito, que é 
motorista de caminhão, não 
foi divulgada, o g1 não conse-
guiu um posicionamento de 
sua defesa até a última atuali-
zação desta reportagem.

RELACIONAMENTO
De acordo com a Po-

lícia Civil, a jovem de 19 
anos procurou a Delegacia 
da Mulher para relatar que 
ela e o suspeito viveram em 
uma união estável por apro-
ximadamente um ano. À po-
lícia ela ainda afirmou que o 
companheiro era ciumento 

e fazia constantes ameaças 
e injúrias. A polícia também 
conta que, segundo a mu-
lher, no fim do mês de março 
ela foi fisicamente agredida 
com murros e chutes pelo 
ex durante uma viagem. Em 
maio, a jovem decidiu ter-
minar o relacionamento 
com o investigado.

Após constantes mensa-
gens ameaçadoras, a mu-
lher bloqueou o número do 
homem, mas passou a rece-
ber ameaças por transferên-
cias de pequenos valores.

Segundo a Polícia Civil, 

na quarta-feira (15), ele 
ainda afirmou ter trocado 
sua motocicleta por um re-
volver para matar a mulher 
e mandou um áudio para 
a mãe da jovem. “Amanhã 
vou aí e vou matar sua filha. 
Eu paguei foi R$ 8 mil na ca-
beça dela”, disse o homem 
à mãe da jovem.

O suspeito deve respon-
der pelos crimes de lesão 
corporal qualificada pela 
violência domêstica e fami-
liar, ameaça, injúria e per-
seguição com incidência da 
Lei Maria da Penha.
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Entusiasta da tecnologia, 
o governador Ronaldo 
Caiado participou, na 

noite desta sexta-feira (17/6), 
do terceiro dia da 4ª Campus 
Party Goiás. Em cerca de duas 
horas, percorreu os estandes, 
conheceu projetos inovado-
res e conversou com a juven-
tude participante do festival, 
que é realizado no Passeio 
das Águas Shopping, em 
Goiânia, até o próximo do-
mingo (19/06). “O evento não 
veio para ficar apenas cinco 
dias. Campus Party veio para 
semear ideias que vão se ex-
pandir para escolas de Goiás”, 
assegurou o governador.

Caiado disse que o século 
21 exige da nova geração um 
conhecimento além do domí-
nio de português ou mate-
mática: é preciso mergulhar 
no universo tecnológico. “E 
a Campus Party cumpre esse 
papel, de que nossos jovens 
não sejam analfabetos digi-
tais”, explicou. A fala se refere 
especialmente à participação 
da rede pública estadual. Alu-
nos de 53 escolas marcam 
presença nesta edição. “En-
contrei gente de todo lado. 
Valparaíso, Itaberaí, Goiás, 

Mozarlândia… São todos 
campuseiros nesse evento 
que transfere conhecimento.”

Entre protótipos de inteli-
gência artificial e apresenta-
ções diversas –  inclusive de 
um game que mostra o gover-
nador vacinando contra a Co-
vid-19 –, Caiado ficou impres-
sionado especialmente com 
a oportunidade de entender 
os mecanismos por trás da 
tecnologia propriamente dita. 
“Passei por todos os lugares, 
aprendi como se trabalha um 
drone, uma impressora 3D, é 

muita novidade. Então, tudo 
isso serve de aula para os nos-
sos alunos e também para os 
visitantes do festival. É ilimi-
tada essa capacidade criativa 
aqui. Isso encanta”.

O estudante Thalis Caval-
cante, de Santo Antônio do 
Descoberto, enxerga a partici-
pação na Campus Party como 
uma possibilidade de fazer ne-
tworking. Isso porque o cam-
puseiro de 16 anos é um dos 
fundadores de uma empresa 
júnior voltada para a área tec-
nológica. A meta da turma é 

expandir o próprio negócio. 
“É uma experiência emocio-
nante, uma troca de conheci-
mento única”, disse o aluno da 
Escola do Futuro Sarah Luísa 
Lemos Kubitschek de Oliveira.

Neste ano, pela primeira 
vez, a rede estadual de ensino 
participa do festival, por meio 
do Hackathon de Programa-
ção Low Code. São 26 equi-
pes, cada uma composta por 
seis estudantes dos Centros 
de Ensino em Período Inte-
gral (Cepis) e dois professo-
res, que são mentores.

O deputado federal delega-
do Waldir Soares (União Brasil) 
é o primeiro colocado na cor-
rida para o Senado em Goiás, 
segundo levantamento Goiás 
Pesquisas. O parlamentar apa-
rece com 20,34% das intenções 
de voto neste momento.

O ex-governador Marco-
ni Perillo (PSDB) aparece em 
segundo lugar, com 15,35%. 
O terceiro colocado é ex-

-senador Wilder Morais (PL), 
com 7,67%; que empata com 
Alexandre Baldy (PP), 7,31%.

Completam a lista o presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva de Goiás, Lissauer Vieira 
(PSD), 4,63%; o deputado fede-
ral João Campos, 4,14%; e Luiz 
do Carmo (PSC), 3,41%. Bran-
cos e nulos somaram 16,57%. 
20,58% dos eleitores disseram 
não saber em quem votariam 

para senador no pleito deste 
ano. Em 2022, só uma vaga 
para essa casa do Congresso.

METODOLOGIA
A Goiás Pesquisas ouviu 

821 eleitores com 16 anos ou 
mais no Estado. Deste mon-
tante, 47,5% forma do sexo 
masculino e 52,5% feminino. 
Em relação a escolaridade, 
37,1% disseram ter até o ensi-

no fundamental; 44,4% ensino 
médio completo ou incom-
pleto e 18,5% ensino superior 
completo ou incompleto.

Ela foi realizada de 13 a 14 
de junho “através de entrevis-
tas telefônicas por meio de liga-
ções automatizadas para tele-
fones fixos e celulares (sistema 
URA – Unidade de Resposta 
Audível – reversa), com base 
em questionário estruturado”.
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A assessoria de comuni-
cação do senador Luiz do 
Carmo (PSC) negou que o 
político esteja conversan-
do sobre espaço para ser o 
candidato a vice-governa-
dor na chapa encabeçada 
por Gustavo Mendanha 
(PATRIOTA). A assessoria 
confirmou que qualquer 
informação a respeito do 
assunto é especulação e 
que Luiz do Carmo, inclu-
sive, está realizando en-
contros em várias cidades 
do Estado para reafirmar 
seu projeto 2022 que é 
tentar se reeleger para o 
cargo de senador.
Por fim, a equipe de co-

municação de Luiz do Car-
mo frisou que o político 
“está aberto ao diálogo 
com todos, por valorizar a 
democracia”. Luiz do Car-
mo costuma se apresentar 
como senador municipa-
lista, e tem se dedicado a 
rodar o estado com priori-
dade para visitas as Câma-
ras Municipais.
-A primeira cidade que re-
cebeu o evento de lança-
mento de pré-candidatura 
de Luiz do Carmo foi Po-
rangatu, no último final de 
semana. Cidades como Rio 
Verde, Águas Lindas e Goiâ-
nia também serão visitadas 
com o mesmo objetivo.

O cenário pré-campanha 
presidencial segue po-
larizado entre Lula (PT) 
e Bolsonaro (PL), com o 
petista aparecendo na 
liderança da maioria das 
pesquisas de intenções 
de votos de diferentes 
institutos e localidades.
A terceira via não deco-
lou e não apresentou um 
nome que tire o protago-
nismo de Lula e Bolsona-
ro. Enquanto isso vemos 
organizações e ativistas 
preocupados com a ga-
rantia da democracia e 
respeito ao sistema elei-
toral brasileiro.
Enquanto o atual presi-
dente segue dando decla-
rações de que o modelo 

de votação e apuração 
de votos não é confiável, 
questionando o processo 
das urnas eletrônicas que 
funcionam no Brasil desde 
1996, Lula defende que 
os postulantes ao cargo 
de presidente precisam 
aprender a perder, se refe-
rindo às ameaças golpis-
tas do atual mandatário.
Aliados a esses segmen-
tos, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), tem a mis-
são de garantir a legitimi-
dade do processo eleitoral 
e respeito a escolha dos 
eleitores. O primeiro turno 
das eleições e 2022 acon-
tece no dia 2 de outubro e 
o segundo turno no dia 30 
do mesmo mês.

Senado: Delegado Waldir lidera; Marconi aparece em segundoSenado: Delegado Waldir lidera; Marconi aparece em segundo
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O União Brasil (UB), si-
gla resultante da fu-
são do Democratas 

(DEM) com o Partido Social 
Liberal (PSL), é o partido que 
vai receber a maior fatia do 
Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (FEFC) 
nas Eleições 2022. Vai ficar 
com mais de R$ 782 milhões, 
do total de R$ 4.961.519.777, 
00, a maior soma de recursos 
já destinada ao Fundo desde 
a criação, em 2017.

O Fundo foi distribuído en-
tre os 32 partidos políticos re-
gistrados no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) com base em 
critérios específicos. O Partido 
Novo  renunciou ao repasse 
dos valores para financiar as 
campanhas políticas de candi-
datos e sua cota será revertida 
ao Tesouro Nacional.

Depois do União Brasil, es-
tão o Partido Partido dos Tra-
balhadores (PT), com pouco 
mais de R$ 503 milhões; o Mo-
vimento Democrático Brasilei-
ro (MDB), com R$ 363 milhões; 
o Partido Social Democrático 
(PSD), com R$ 349 milhões e 

o Progressistas, com aproxi-
madamente R$ 344 milhões. 
Juntas, essas cinco legendas 
respondem por 47,24% dos 
recursos distribuídos.

A portaria nº 579/2022, 
que traz a relação dos valores 
que cada partido terá direito 
vai ser divulgado na edição 
extra do Diário de Justiça Ele-
trônico do TSE de sexta-feira, 

15. Apesar da divulação, os re-
cursos só ficarão à disposição 
do partido depois que a sigla 
definir os critérios para a dis-
tribuição dos valores, o que 
deve ser aprovado por maio-
ria absoluta dos membros da 
diretoria executiva nacional 
do partido. Os dados devem 
ser divulgados publicamente.

Os recursos do Fundo Eleito-

ral ficarão à disposição do parti-
do político somente depois de 
a sigla definir critérios para a 
distribuição dos valores. Esses 
critérios devem ser aprova-
dos pela maioria absoluta dos 
membros do órgão de direção 
executiva nacional e precisam 
ser divulgados publicamente.

De acordo com o site do 
Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), do total de recursos do 
Fundo Eleitoral, 2% são distri-
buídos igualitariamente entre 
os partidos. A partir daí, o res-
tante é distribuído conforme 
a representação da legenda 
no Congresso Nacional: 35% 
são destinados às agremia-
ções que elegeram pelo me-
nos um deputado federal, na 
proporção dos votos obtidos 
na última eleição geral; 48% 
são distribuídos proporcio-
nalmente à representação de 
cada legenda na Câmara dos 
Deputados; e os 15% restan-
tes são divididos entre os par-
tidos com base na proporção 
da representação no Senado 
Federal, conforme definidos 
na legislação eleitoral.

COMO FICA COM 
AS FEDERAÇÕES
A norma atual determina 

que as federações partidárias 
sejam tratadas como um só 
partido também no que diz 
respeito ao repasse e à gestão 
dos recursos públicos desti-
nados ao financiamento das 
campanhas eleitorais. Foram 
registradas três federações 
partidárias para as eleições 

deste ano: Federação PSDB 
Cidadania, integrada pelo 
Partido da Social Democracia 
Brasileira (PSDB) e pelo Cida-
dania; Federação PSOL Rede, 
que reúne o Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL) e a Rede 
Sustentabilidade (Rede); e Fe-
deração Brasil da Esperança (FE 
Brasil), integrada pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT), Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) e 
Partido Verde (PV).

Assim, a distribuição dos 
valores aos diretórios nacio-
nais das legendas que com-
põem a federação deverá 
ocorrer proporcionalmente 
ao montante ao qual cada si-
gla tem direito. Os recursos do 
Fundo Eleitoral não são uma 
doação do Tesouro Nacional 
aos partidos políticos ou aos 
candidatos. Eles devem ser 
empregados exclusivamente 
no financiamento das campa-
nhas eleitorais, e as legendas 
devem prestar contas do uso 
desses valores à Justiça Eleito-
ral. No caso de haver recursos 
não utilizados, eles deverão 
ser devolvidos para a conta do 
Tesouro Nacional.(Com infor-
mações do site do TSE)

Divulgação

Fundo Partidário: União Brasil, Fundo Partidário: União Brasil, 
PT e MDB ficam com maiores verbasPT e MDB ficam com maiores verbas

ROSANA MELO

No dia 2 de outubro deste 
ano, os eleitores brasileiros 
irão às urnas para escolhe-
rem o(a) presidente e vice, 
senadores(as), governadores 
(as), deputados(as) federais, 
deputados(as) estaduais e 
distritais. A legislação prevê 
que a propaganda eleitoral, 
momento crucial para que os 
eleitores e eleitoras conhe-
çam os candidatos, candida-
tas e suas propostas, se inicia 
a partir do dia 15 de agosto, 
data limite para que os parti-
dos políticos solicitem os re-
gistros dos candidatos e can-
didatas na Justiça Eleitoral.

Mas e até lá, no período co-
nhecido como pré-campanha, 
o que podem e o que não po-
dem fazer aqueles que preten-
dem disputar as eleições?

De início, vale destacar 
que os pretendentes aos car-
gos eletivos que serão dispu-
tados nas eleições deste ano 
são considerados(as) pré-
-candidatos(as) e que a pro-
paganda realizada antes do 
prazo previsto (16 de agosto), 

com pedido de voto, sujeita o 
responsável pela veiculação às 
sanções previstas em lei. Por-
tanto, é muito importante que 
pré-candidatos, pré-candida-
tas e partidos políticos fiquem 
atentos ao conteúdo de suas 

manifestações, discursos em 
eventos e ao que é postado 
em suas redes sociais, dentre 
outros. O artigo 36-A da Lei n° 
9.504/97 (Lei das Eleições) e a 
Resolução TSE n° 23.610/2019 
apresentam importante nor-

te a ser observado.
De um modo geral, antes 

do período oficial de propa-
ganda eleitoral, são permitidas 
participação em entrevistas, 
programas, encontros ou de-
bates no rádio, na televisão e 

na Internet, inclusive com a 
exposição de plataformas e 
projetos políticos; a divulgação 
de atos de parlamentares e de-
bates legislativos, desde que 
não se faça pedido de votos; a 
divulgação de posicionamento 
pessoal sobre questões políti-
cas, inclusive em redes sociais, 
blogs, sites pessoais e aplicati-
vos de mensagens.

Podem os pré-candidatos 
e pré-candidatas debater e 
discutir políticas públicas, de-
fender pautas, exaltar as suas 
qualidades pessoais e apresen-
tar os seus posicionamentos e 
soluções viáveis sobre os pro-
blemas que possam interessar 
à sociedade, desde que, ressal-
ta-se, não se faça pedido de vo-
tos. A legislação eleitoral prevê 
a possibilidade de impulsiona-
mento de conteúdo político-
-eleitoral na pré-campanha, 
desde que não haja pedido de 
votos e seja respeitada a mo-
deração de gastos.

Mas, atenção: segundo 
entendimento do Tribunal 
Superior Eleitoral, o pedido 

de voto abrange o uso de “pa-
lavras mágicas”. Expressões 
como, por exemplo, “me ele-
jam”, “me escolham no dia da 
eleição”, “me deem uma força 
nas urnas”, dentre inúmeras 
outras, podem ser conside-
radas pela Justiça Eleitoral 
como pedido de votos.

É proibida a realização de 
comícios e carreatas com a re-
produção de jingles de cam-
panha antes do início oficial 
do período eleitoral, em 16 de 
agosto. Não é aconselhável a 
confecção e distribuição de 
material gráfico no período 
de pré-campanha, já que o 
pré-candidato não tem ainda 
CNPJ e conta de campanha.

Na pré-campanha, exis-
tem diversas formas de o pré-
-candidato e a pré-candidata 
exporem suas plataformas políti-
cas, se apresentarem como pré-
-candidato(a), sem precisar pedir 
voto, que vão desde sua exposi-
ção pública à exaltação de suas 
qualidades pessoais, inclusive 
em redes sociais ou em eventos 
com cobertura da imprensa.

Pré-candidato(a) em pré-campanha: O que pode e o que não pode fazer Pré-candidato(a) em pré-campanha: O que pode e o que não pode fazer 



De forma parecida com o 
que é ensinado em relação aos 
seres humanos, também exis-
tem primeiros socorros que po-
dem salvar a vida de um pet, em 
situações de urgência e emer-
gência. Por isso, é importante 
que os tutores saibam como 
agir e tenham ao menos uma 
noção destes procedimentos.

O médico veterinário e 
professor do curso de Medi-
cina Veterinária da faculdade 
Anhanguera, em Goiânia, Thia-
go Bastos, explica que o conhe-
cimento pode ser útil em situa-
ções de acidentes com traumas, 
intoxicação por envenenamen-
to, hemorragias e engasgo.

“É importante ter noções bá-

sicas de primeiros socorros para 
cães ou gatos. Isso torna possí-
vel evitar complicações maiores 
no quadro clínico do animal. 
Uma pequena ação pode fazer 
a diferença, até que o animal 
seja encaminhado ao local de 
assistência adequado, como 
um hospital, clínica ou consul-
tório veterinário”, pontua.

O primeiro passo é man-
ter a calma, já que animais 
com dor podem se irritar e 
ter comportamento agressi-
vo com o próprio dono. “Fale 
tranquilamente e evite movi-
mentos muito bruscos com o 
pet”, orienta o especialista.

ACIDENTES
Em uma situação de en-

gasgo, a orientação é abrir 

a boca do pet e observar se 
existe algum objeto estra-
nho. É melhor que isso seja 
feito com luva. Se possível, 
tente tirar o objeto com a 
mão. Se o pet tentar morder 
ou não colaborar, mude a es-
tratégia: tente dar um “tapa” 
nas costas. Se for um pet pe-
queno, segure-o pelas patas 
traseiras e chacoalhe no ar, 
com o focinho para baixo. 
A pressão poderá ajudar o 
objeto a se soltar do cão ou 
gato engasgado.

Em caso de o pet sofre-
rem envenenamento, o ideal 
é a ida rápida ao veterinário, 
já que o veneno pode atin-
gir a corrente sanguínea em 
menos de meia hora. Outra 
orientação é misturar car-

vão mineral com água até 
formar uma pasta e tentar 
fazer o pet ingerir. O carvão 
absorve alguns tipos de ve-
nenos que podem atingir o 
estômago dos pets.

Nos traumas, comuns em 
casos de atropelamentos, o 
que se deve fazer é imobi-
lizar o local fraturado com 
algo fixo, como uma tábua 
ou papelão. A ideia é colocar 
o animal em uma superfície 
que simule uma maca e ja-
mais forçar o pet a andar.  Em 
caso de fratura exposta, cubra 
o local com um pano limpo e 
encaminhe imediatamente 
ao médico veterinário, para 
evitar complicações e infec-
ções. O tutor não deve mexer 
com o osso do animal.

O medo de voar é algo 
que surge natural-
mente em muitas 

pessoas. Pensando nisso, o Di-
ário do Estado conversou com 
dois comandantes de voo, que 
não puderam ser identificados 
nesta matéria por conta da po-
lítica das empresas nas quais 
trabalham. Ambos responde-
ram dúvidas sobre turbulência 
e segurança, além de abordar 
algumas curiosidades.

TURBULÊNCIA
Apesar de parecer algo 

complexo, a turbulência é sim-
ples de entender. “Turbulência 
é uma perturbação na atmos-
fera. Pode ser por convecção, 
do ar que aquece e sobe, e a 
de céu claro, com diferenças 
entre camadas de ar. Quando 
o avião passa por isso, ele tam-
bém balança”, explica um dos 
comandantes, com 30 anos de 
experiência na área.

De acordo com o outro, que 
possui 28 anos de experiên-
cia, trabalhou em mais de 24 
empresas aéreas e conta com 
aproximadamente 18 mil ho-
ras de voo, a turbulência pode 
ter como causa a presença de 
prédios e montanhas, mas são 
mais perigosas quando se está 
próximo do solo.

Em outros casos, a turbu-
lência só será perigosa para 
os passageiros que não aper-
tarem os cintos quando os 

comissários pedirem.

ACIDENTES 
Apesar de estatisticamente 

ser algo seguro, voar também 
possui alguns riscos de aciden-
tes. Eles podem surgir por pro-
blemas mecânicos e de manu-
tenção, ou por erros humanos.

“Acidente em si é a junção 
de vários pequenos erros. Às 
vezes, um grande erro não 
causa o acidente, só um in-
cidente”, afirma um dos co-
mandantes. Segundo ele, a 

aviação sempre evolui com 
acidentes, pois, infelizmente, 
algumas coisas se aprendem 
apenas com os erros.

De acordo com o outro 
profissional, o maior perigo 
está naquilo que não dá para 
simular totalmente. “O maior 
risco na aeronave é o fogo e 
a fumaça. Vários problemas 
são controláveis. O avião tem 
dois sistemas de drop, dois 
sistemas elétricos, dois mo-
tores, até dois pilotos. Agora, 
é muito difícil simular o fogo, 

porque nunca se sabe quan-
to vai se desenvolver. O fogo 
destrói a aeronave, a fumaça 
pode intoxicar piloto e pass-
ageiros”, afirma.

Ainda assim, ele diz que 
também é preciso ter atenção 
aos pousos. “Mais da metade 
dos acidentes acontece na 
aproximação do pouso. Quan-
do você está pousando, está 
perdendo energia. O avião tem 
muito arrasto e pouca potência. 
Quando você decola é o cont-
rário, ganhando altura, energia 

e velocidade. No avião, quanto 
mais velocidade e altitude, mais 
seguro, é mais fácil de guiar”.

Apesar de concordar com o 
companheiro, o outro coman-
dante traça um panorama mais 
geral. “O cuidado vem desde o 
início. Você dormir bem em 
casa é um cuidado, descansar 
bem. Você tem a responsabili-
dade de perceber quando não 
está bem para voar, isso em 
relação a pilotos. Trabalhamos 
com vidas. Qualquer peque-
no erro pode causar algo ca-

tastrófico, e por isso somos 
treinados o tempo todo para 
gerenciar”, completa.

SEGURANÇA
Naturalmente, as medidas 

de segurança na hora de voar 
são aquelas que estão pre-
vistos nos protocolos. “Em si-
tuações de emergência, cada 
parte da aviação é treinada 
para isso. Os pilotos de um 
jeito, os comissários de outro, 
os mecânicos de outro. Todos 
são treinados para trabalhar 
juntos, constantemente”, re-
força um comandante. O seu 
companheiro ecoa a mesma 
recomendação, dizendo que 
os passageiros devem seguir 
o que os comissários indicam. 
Os outros profissionais da 
aeronave, por outro lado, de-
vem seguir os passos que exi-
stem no próprio treinamento.

CURIOSIDADES
Assim como em qualquer 

área humana, a aviação tam-
bém possui diversas curio-
sidades interessantes. Um 
dos comandantes citou duas 
situações que podem ser no-
vidades para o público geral.

“Uma curiosidade é que o 
avião consegue voar sem os 
motores. O planeio de um jato 
comercial é em torno de 15 
para um. Isso quer dizer que, 
a cada metro que afunda, ele 
consegue voar 15. Se ele está 
em uma altitude de 1 km, con-
segue planar por 15 km”, conta.

Divulgação
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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 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466

HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
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
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp: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 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
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 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 preta 
1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 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
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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 
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova 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

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 
te ,sala,cozinha e área de 
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 
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
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RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, co-
ziimóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. PARK LOZANDES 
Apartamento 3 suítes, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
PQ. ATHENEU Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2415. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
VENDA

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem com 2 vagas. Valor 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

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

na Neo Química Arena, pela 
13ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Com gol de Fábio 
Santos em pênalti polêmico, 
o Verdão saiu de campo der-
rotado por 1×0, ficando pe-
rigosamente perto da zona 
de rebaixamento. O Timão, 
por sua vez, continua na bri-
ga pela ponta da tabela.

Diante de um público de 
mais de 36 mil pessoas, o Co-
rinthians precisava de uma 
vitória para seguir na caça 
ao líder Palmeiras. Já o Goi-
ás necessitava do resultado 
positivo para não deixar o 
perigo do rebaixamento se 
aproximar. Com esse cenário, 
as equipes apostaram em 
filosofias de jogo diferentes.

O Timão foi para cima, e 
o Verdão se segurou. Apesar 
do volume paulista, porém, 
o Corinthians tinha difi-
culdades em finalizar com 
precisão. Eis que, na mar-
ca dos 30 minutos, Adson 
chutou e Tadeu defendeu. 
No rebote, Roger Guedes 
completou e Caio Vinícius 
se jogou para interceptar.

O árbitro analisou o lan-
ce e prontamente apontou 
pênalti para o time da casa, 
pelo fato da bola bater na 
mão do volante do Goiás. A 
marcação foi polêmica, sen-
do que a redonda bateu an-
tes no peito de Caio Vinícius. 
O lateral Fábio Santos, que 

não tinha nada a ver com 
isso, deslocou Tadeu e abriu 
o placar em São Paulo.

Na segunda etapa, o Ver-
dão se lançou um pouco mais 
para seu campo ofensivo, ofe-
recendo relativo perigo em 
chegadas de Fellipe Bastos e 
Pedro Raul. No lado corintia-

no, Mantuan bateu colocado 
e a bola passou muito perto 
do ângulo, indo para fora. Por 
fim, os jogadores do Goiás 
ainda reclamaram de um pos-
sível pênalti não marcado.

As redes não voltaram a 
se balançar e assim o Corin-
thians faturou mais três pon-

tos. Com isso, o Timão igua-
lou novamente a quantidade 
de pontos do líder Palmeiras, 
ficando atrás pelo saldo de 
gols. Contudo, os palmeiren-
ses ainda jogam na rodada. 
No lado do Goiás, o time terá 
de torcer contra o rival Atléti-
co-GO para não entrar no Z-4.

A brasileira Beatriz Ha-
ddad Maia, ou simplesmen-
te Bia Haddad, está fazendo 
história no tênis feminino. 
Neste domingo, 19, a atleta 
conquistou o título do Aberto 
de Birmingham, na Inglaterra. 
Com isso, faturou mais um 
troféu em um curto espaço 
de tempo, após conseguir 
uma dobradinha no Aberto 
de Nottingham, também na 
Inglaterra. Agora, Bia entrou 
no Top 30 mundial, igualando 
o feito de Maria Esther Bueno.

MAIS UM CANECO
A trajetória de Bia Ha-

ddad no Aberto de Birmin-
gham começou diante de 
Petra Kvitová, da República 
Tcheca. Em seguida, a bra-
sileira precisou derrotar a 
polonesa Magdalena Fręch, 
a italiana Camila Giorgi e a 
romena Simona Halep antes 

de chegar até a final.
A adversária derradeira 

foi a chinesa Zhang Shuai. 
Bia Haddad estava liderando 

o primeiro set por 5-4 quan-
do a outra tenista sofreu uma 
lesão, precisando abandonar 
a partida. Desta forma, a bra-

sileira se sagrou campeã da 
categoria simples feminina 
em Birmingham.

O Aberto de Nottingham 

também aconteceu recen-
temente, há pouco mais de 
uma semana. Naquela oca-
sião, Bia Haddad venceu de 
forma inédita a categoria 
simples feminina, ganhan-
do também nas duplas fe-
mininas pela quarta vez na 
carreira. Curiosamente, essa 
vitória ocorreu em conjunto 
com Zhang Shuai, sua ad-
versária em Birmingham.

Os resultados recentes da 
atleta colocaram-na em 29º 
lugar no ranking internacio-
nal da modalidade. Para se 
ter uma ideia da evolução 
da brasileira, ela começou o 
ano na 83ª colocação. Antes 
dos troféus em Nottingham, 
Bia figurava na 48ª posição.

Além disso, Bia Haddad 
deve ser cabeça de chave 
em Wimbledon, entre o fim 
de junho e o começo de ju-
lho. Portanto, ela evitará al-
gumas das favoritas nas pri-
meiras rodadas do torneio.

Reprodução

A resposta precisava ser 
imediata. E, poucas horas de-
pois da derrota para a Itália, o 
Brasil reagiu da melhor forma 
possível. Diante da Sérvia, 
outro rival à altura, a seleção 
de José Roberto Guimarães 
não deu espaços para uma 
nova queda no ginásio Nil-
son Nelson, em Brasília. Firme 
desde o início, o time derru-
bou a rival em 3 sets a 0, par-
ciais 25/21, 25/9 e 25/21.

Foi a última partida da 
seleção na segunda etapa 
da Liga das Nações. Com 
três vitórias e uma derrota 
em Brasília, a equipe segue 
firme na briga pela classifi-
cação à fase final da compe-
tição. No total, são seis triun-
fos e duas derrotas até aqui.

Na próxima semana, a 
seleção treina em Barueri, 
antes de embarcar para a 
Bulgária na última etapa 
da classificação. Em Sofia, 
o Brasil vai encarar China, 
Coreia do Sul, Bulgária e Tai-
lândia, entre os dias 29 de 
junho e 3 de julho. 

FORÇA NO BLOQUEIO
Muito mal no fundamen-

to contra a Itália, o Brasil 
construiu sua vitória neste 
domingo pelo bloqueio. No 
sábado, foram apenas cinco 
pontos. Contra a Sérvia, a se-
leção fechou a partida com 
19 no total. Carol, com seis, 
Kisy e Pri Daroit, com cinco 
cada, foram os destaques. 
Na pontuação geral, Gabi, 
Pri Daroit e Kisy, com 14 
pontos, foram as principais 
pontuadoras. Carol, com 
13, veio logo atrás. Do outro 
lado, Bjelica, com oito pon-
tos, foi o principal nome de 
uma Sérvia sem forças.

DE OLHOS ABERTOS
Um detalhe interessante 

na partida foi a presença de 
jogadoras da seleção italiana 
no ginásio. Mesmo sem jogo 
marcado para este domingo, 
Paola Egonu e outras compa-
nheiras fizeram questão de 
assistir à partida entre duas 
das principais rivais na Liga.

Goiás perde para o Corinthians comGoiás perde para o Corinthians com
gol solitário, em pênalti polêmicogol solitário, em pênalti polêmico

Bia Haddad faz história e conquista mais um título no tênisBia Haddad faz história e conquista mais um título no tênis

Brasil acele-Brasil acele-
ra, derruba a ra, derruba a 
Sérvia e re-Sérvia e re-
age na Liga age na Liga 
das Naçõesdas Nações

LUIZ F. MENDES

LUIZ F. MENDES
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Um lugar que é total-
mente escuro, onde 
a força da gravidade 

é tão grande, que não dei-
xa nem a luz escapar. Ela é 
engolida, assim como tudo 
o que chega perto demais, 
tudo que se aproxima do 
chamado “horizonte”, o pon-
to de não retorno. Assim são 
os buracos negros, que des-
pertam medo, curiosidade e 
o empenho de cientistas ao 
redor do mundo. Apesar de 
todas as pesquisas e tecno-
logias, o que se passa dentro 
deles ainda é mistério.

“Crianças sempre pergun-
tam o que acontece se você 
cai em um buraco negro, 
mas a gente não sabe tam-
bém”, afirma o professor de 
astronomia da Universidade 
Federal de Goiás (UFG), Ra-
fael Santucci, que também 
é pesquisador no Planetário 
da instituição.

“Se fosse possível ficar 
na superfície de um buraco 
negro sem ser engolido e 
acender uma lanterna apon-
tada para cima, a luz curvaria 
e atingiria o chão de novo. A 

gente não consegue dizer o 
que tem dentro deste hori-
zonte escuro, porque nada 
consegue escapar dele”, con-
tinua o especialista.

O buraco negro se for-
ma quando muita matéria 
é reunida em um espaço 
proporcionalmente peque-
no demais. Pegando o nos-
so Sol, que é uma estrela, 

como exemplo, caso ele se 
transformasse em um bura-
co negro, teria 1 Km de diâ-
metro. Para se ter uma ideia, 
o Sol tem 1,4 milhão de Km 
de diâmetro. Assim, toda a 
sua massa, a matéria que o 
forma, seria reunida em um 
espaço bem menor.

Nosso Sol não corre este 
risco, mas aconteceu com mi-

lhões de outras estrelas bem 
maiores que ele, com duas 
vezes mais material, chama-
das de supermassivas. O pro-
cesso todo acontece quando 
a estrela morre. “No núcleo 
dela, o combustível que gera 
energia para as explosões 
que emitem luz tem vida útil. 
Uma hora vai acabar. Neste 
momento, algumas estrelas 

têm tanta massa que este 
núcleo reativo implode e elas 
viram um buraco negro”, ex-
plica o professor da UFG.

O especialista conta ainda 
que, apesar do nome ter se 
popularizado, o resultado des-
ta implosão não é exatamente 
um buraco. “É um corpo es-
férico e muito massivo, que 
tem uma força gravitacional 

tão grande, que tudo o que se 
aproxima não volta”, afirma.

DE LONGE, NÃO
 TEM PERIGO
Para a população da Ter-

ra, não há perigo de ser “en-
golido” por um destes. “Os 
buracos negros não são tão 
comuns, mas logicamente 
espera-se que existam milhões 
na nossa galáxia. Temos cerca 
de 200 bilhões de estrelas na 
Via Láctea, então este número 
de buracos negros não é sur-
preendente”, conta o professor. 
“Eles têm fama de vilões por-
que chegar perto é um proble-
ma. Quanto mais perto, maior 
o problema em que você está”, 
brinca o especialista.

Voltando à imaginar o nos-
so Sol como exemplo, ainda 
que ele viesse a se transformar 
em um buraco negro, ele não 
atrairia a Terra. “O planeta es-
friaria bastante, mas gravitacio-
nalmente falando, não acon-
teceria absolutamente nada. 
A Terra continuaria girando ao 
redor deste ponto, como já gira 
hoje. O problema seria se apro-
ximar demais, mas os buracos 
negros são raros e a gente não 
tem evidência de nenhum tão 
próximo da Terra”, conclui.
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Depois de sete meses 
sem contrato fixo com a TV 
Globo, Grazi Massafera foi 
novamente requisitada pela 
dramaturgia. De acordo com 
informações da jornalista 
Carla Bittencourt, do Notí-
cias da TV, a loira está escala-
da para a próxima novela das 
nove horas do canal carioca.

Desse modo, a participa-
ção de Grazi Massafera não 
será em toda trama já que 

sua personagem morrerá 
nos primeiros capítulos. Em 
suma, a atriz será Débora, 
ex-mulher de Guerra (Hum-
berto Martins) e mãe de 
Chiara (Jade Picon).

Aliás, esse foi o modo da 
emissora carioca amenizar a 
crise existente na escalação 
de Jade Picon para Travessia, 
trama da autora Glória Perez 
e que vai substituir o remake 
de Pantanal a partir de outu-
bro. A intenção é reverter a 
rejeição em audiência.

O livro escrito pelo autor 
Ernest Cline, Ready 
Player One (Jogador 

Nº 1), foi um grande sucesso 
entre o público e a crítica, che-
gando a ser adaptado por Ste-
ven Spielberg para os cinemas.

A história mostrava Wade 
Watts em uma competição 
dentro do OASIS, uma reali-
dade virtual na qual o ven-
cedor assumiria o controle 
dessa tecnologia. Agora, dois 
anos após a adaptação cine-
matográfica, Cline divulgou a 
sinopse oficial do livro, que irá 
continuar a história de Watts, 
Ready Player Two (Jogador 
Nº 2).  “Uma missão inespera-
da em dois mundos está em 
jogo. Você está pronto?

Dias depois de vencer 
o concurso do fundador da 
OASIS, James Halliday, Wade 
Watts faz uma descoberta que 
muda tudo. Escondido nos 
cofres de Halliday, esperando 

que seu herdeiro o encontre, 
está um avanço tecnológico 
que mais uma vez mudará o 
mundo e tornará o OASIS mil 
vezes mais maravilhoso — e 
viciante — do que até mesmo 
Wade sonhou ser possível.

Com ele, vem um novo 
enigma e uma nova busca um 
último easter egg de Halliday, 
sugerindo um prêmio mis-

terioso. E um novo rival ines-
perado, impossivelmente po-
deroso e perigoso, aguarda, 
alguém que matará milhões 
para conseguir o que deseja.

Mesmo que a WB ainda 
não tenha anunciado oficial-
mente um filme Jogador Nº 2, 
Cline saberia se uma adapta-
ção de seu romance está che-
gando. Se Spielberg retornará 

ou não para dirigir a sequên-
cia, ainda não se sabe, mas ele 
ajudou Cline a escrever o livro, 
então ele provavelmente já 
tem ideias de como daria vida 
à história com um filme. Pelo 
que vale a pena, a estrela de 
Jogador Nº 1, Tye Sheridan, 
expressou esperança em re-
tornar para uma sequência de 
filme, enquanto Olivia Cooke
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