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Alta de combustíveis é atrativo para
montadora de novos carros elétricos
O valor do litro da gasolina se aproxima dos R$ 6 na Região Metropolitana de Goiânia e se transforma em mais um atrativo para venda de
carros elétricos em Goiás. Neste cenário, a JAC Motors está estudando instalar uma montadora de automóveis em Aparecida de Goiânia. p2

Ainda é prematuro e irrealista falar em
sobre o fim
da pandemia
neste ano, diz
OMS p4
(62) 3010-4014

Polícia Rodoviária
apreende cerca de
57 quilos de cabelos humanos p2
(62) 98219-1904

Prefeitura retira mais
de 400 toneladas
de lixo em bocas de
lobo de Goiânia p2
/diariodoestado

Governo entrega kits contra Covid-19
ao Conselho Tutelar de Pirenópolis
O Governo de Goiás, por meio da Seds, entregou kits de prevenção à Covid-19 ao Conselho Tutelar de Pirenópolis. A equipe da Secretaria também
conheceu a situação das instalações e os equipamentos da unidade. p3
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Rogério Cruz anuncia mais 100 leitos
para casos de covid-19 em Goiânia

O

prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, anunciou nesta quarta-feira (3/3) a implantação de
novos 100 leitos para tratamento da covid-19 no Hospital das Clínicas (HC), sendo
50 de Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI) e outros 50
de enfermaria. A estrutura já
está sendo montada e será
disponibilizada aos pacientes
da capital a partir da próxima
segunda-feira (8/3) de forma
gradativa, conforme demanda.
De acordo com o prefeito Rogério Cruz, o convênio
é assinado entre a Prefeitura
de Goiânia e a Fundação de
Apoio ao Hospital das Clínicas
(Fundahc) da Universidade
Federal de Goiás (UFG) e visa
disponibilizar além dos leitos, os profissionais que vão
atuar na unidade de saúde.
“Com esse convênio, estamos trazendo mais condições
de segurança à população de
Goiânia no que diz respeito ao
enfrentamento da Covid-19”,
citou o prefeito durante coletiva de imprensa e após
reunião com os dirigentes da
UFG, Fundahc e HC.
Rogério Cruz disse que
desde quando assumiu a administração municipal, em 1º
de janeiro, não deixou trabalhar em prol do enfrentamento do coronavírus. “Estamos
trabalhando muito e não vamos deixar de atender à po-
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pulação. Para se ter uma ideia,
desde que assumi, aumentamos de 136 para 248 leitos de
UTI e de 110 para 159 leitos
de enfermaria”, enumerou o
prefeito, ao acrescentar que
hoje são mais 50 de UTI e 50
de enfermaria.
“É necessário ressaltar a
todos moradores de Goiânia que somente a abertura
de novos leitos de UTIs não
resolverá o problema da
pandemia na cidade”, frisou
o prefeito Rogério Cruz, ao
acrescentar a importância da
conscientização das pessoas

PRF apreende cerca de 57
quilos de cabelos humanos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) aprendeu cerca
de 57 kg de cabelos humanos, nesta terça-feira (2/3),
em Rio Verde, na BR-060.
O material apreendido foi
avaliado em R$ 285 mil. O
produto foi encontrado no
compartimento de carga de
uma caminhonete, distribuído em sacos plásticos dentro
de duas malas de viagens.
De acordo com os policiais, o responsável pela carga, um homem de 43 anos,
ao ser questionado sobre
a mercadoria, apresentou
nota fiscal irregular e prestou informações contraditórias sobre a origem do

material. Ele deve responder
administrativamente
por
descaminho. O veículo e carga foram apreendidos e serão encaminhados à Receita
Federal em Goiânia.
A PRF informou que, após
avaliação do conteúdo apreendido, suspeita que a carga
de cabelos seja de origem
indiana ou chinesa. A importação só é permitida por empresas devidamente cadastradas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) e na Receita Federal. O
cabelo é comumente utilizado em apliques. No mercado
nacional, cada quilo é negociado por R$ 5 mil.
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nesse momento tão sério.
“Nunca é tarde lembrar que
essa segunda onda está muito forte e temos que nos cuidar sempre quanto ao uso
de máscaras, lavar frequentemente as mãos, usar o álcool em gel, além de respeitar o distanciamento social e
somente sair de casa se for
mesmo necessário”, alertou.
Questionado sobre a atualização do decreto publicado no Diário Oficial do Município no último dia 27 de
fevereiro, que estabeleceu
novas restrições na capital,

em consonância com as gestões municipais da Região
Metropolitana de Goiânia, o
prefeito Rogério Cruz disse
que o diálogo está mantido,
mas conforme ele, os números ainda estão preocupantes. “Quanto aos leitos,
estamos com uma taxa de
ocupação de 89% em leitos
de UTI e 91% em enfermaria”, citou, ao mencionar
que tem recebido sugestões por parte do setor
produtivo de Goiânia e que
serão analisadas pela equipe técnica da prefeitura.

Já o diretor do Hospital
das Clínicas, José Garcia, disse
que a unidade de saúde está
preparada para receber os novos pacientes com Covid-19.
“Nossa área física está pronta
e contamos com estrutura de
última geração para atender
esse novo convênio com a
Prefeitura de Goiânia”, citou o
diretor, ao dizer que seria não
necessitar desses novos leitos,
mas, segundo ele, a realidade
é outra. “Digo isso porque
essa doença é terrível e a sua
transmissão é muito alta”,
pontuou José Garcia.

Prefeitura retira mais de 400 toneladas
de lixo em bocas de lobo de Goiânia
A prefeitura de Goiânia retirou mais de 400
toneladas de lixo, em apenas 60 dias, em bocas de
lobo da capital. Ação teve
como objetivo garantir que
o sistema de drenagem
funcione bem para que a
população sinta cada vez
menos os impactos, como
alagamentos, causados por
temporais na cidade.
A Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana
(Seinfra) informou que,
no total, 444 toneladas
de lixos e entulhos já fo-

ram retiradas de bocas
de lobo, ramais e poços
de visitas – local onde
passa esgoto, redes de telefone, energia elétrica e
acesso aos córregos e rios
canalizados e cobertos.
“A maioria dos objetos
que encontramos nessas
ações são lixos produzidos
pela própria população
mesmo, como garrafas,
sacolas, latinhas e outros
mais. Isso tudo jogado
nas ruas acaba indo para
as bocas de lobo. Já em
limpeza dos córregos, por

exemplo, já retiramos de
pedaços de motos até
pneus e sofás”, disse a
gerente de conservação,
Aline Cantuária.
Já o titular da Seinfra,
Luiz Bittencourt, disse que
as medidas precisam ter,
acima de tudo, o apoio
da população. “Esse lixo
jogado na rua é a principal causa da obstrução
das nossas galerias. Precisamos da conscientização para atacarmos com
mais eficiência o problema do alagamento.”

DIÁRIO DO ESTADO

Alta de combustíveis é
atrativo para
montadora
de carros
elétricos
O valor do litro da gasolina se aproxima dos R$
6 na Região Metropolitana de Goiânia e se transforma em mais um atrativo para venda de carros
elétricos em Goiás. Neste
cenário, a JAC Motors está
estudando instalar uma
montadora de automóveis
em Aparecida de Goiânia.
O tema foi discutido em
reunião entre representantes da empresa, Cooperativa de Transporte Individual Privado de Goiás
(COOP-GO) e Prefeitura de
Aparecida de Goiânia.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há
mais de 30 mil motoristas
por aplicativo em Goiás.
Gerente geral da JAC Motors em Brasília, Roberto
Sandes, afirma que o alto
número de veículos que
compõem a frota em Goiás é um atrativo para a introdução de carros elétricos no mercado regional.
Roberto ainda afirma
que há interesse em uma
parceria entre a Prefeitura
de Aparecida de Goiânia e
a JAC Motors para instalação de uma montadora no
município. “Vamos marcar
uma reunião entre a Prefeitura de Aparecida de
Goiânia e o presidente da
JAC Motors no Brasil, Sérgio Habib para discutir as
tratativas”, afirma.
De acordo com Roberto
Sandes, os principais atrativos do município para a
instalação da fábrica chinesa são o fator geográfico
para escoamento de cargas
para todo o Brasil, a proximidade com o Porto Seco
de Anápolis e o projeto da
construção de um aerporto empresarial na cidade.
Além disso, Roberto destaca que a alta dos combustíveis se tornou um atrativo
para a compra de carros
elétricos e também para a
instalação de fábricas desse
segmento no país. Segundo
o gerente geral da JAC Motors em Brasília, a procura
por modelos elétricos na
regional de Brasília aumentou mais de 200%.
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Goiás Previdência suspende “prova de vida”
de aposentados por tempo indeterminado

O

Governo de Goiás,
por meio da Goiás
Previdência,
suspende o recadastramento
anual obrigatório (prova de
vida) dos inativos e pensionistas do Poder Executivo,
Polícia Militar e Bombeiro
Militar do Estado de Goiás,
a partir desta quarta-feira
(03/03), por prazo indeterminado. A determinação
consta na Portaria de nº
271, de 1º de março de 2021,
por prazo indeterminado.
A medida se deu em razão
do cenário de emergência
na saúde pública no Estado
de Goiás, devido à disseminação do novo coronavírus.
Também considerou as determinações editadas no
Decreto nº 9.819, de 27 de
fevereiro de 2021, que autoriza a adoção do regime de
teletrabalho, observando as
recomendações da Secretaria de Estado da Saúde (SES),
bem como a classificação da
situação das regiões de saúde estaduais divulgadas no
Painel Covid-19 da SES.
Segundo o presidente
da Goiás Previdência, Gilvan Cândido da Silva, a sus-
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pensão do recadastramento
anual obrigatório faz parte
das ações do Governo do
Estado para preservar a vida
tanto do segurado, quanto
dos colaboradores da pre-

vidência e dos postos de
atendimento do Ipasgo e
Vapt-Vupt, parceiros desse
trabalho, num momento em
que as autoridades de saúde
acusam o surgimento de no-

vas variantes do coronavírus,
com maior probabilidade de
transmissão, e, consequentemente, maior número de
casos, internações e mortes.
Gilvan reitera que a de-

cisão veio da necessidade de
estabelecer novas medidas
sanitárias, com isolamento
mais severo, para conter a
elevação do número de casos de contaminação pela

Covid-19. “Estamos fazendo
a nossa parte. A suspensão
da prova de vida será por
tempo
indeterminado
e nossos segurados não
serão penalizados em seus
recebimentos. Não haverá
bloqueio do pagamento
de seus benefícios até que
possamos retomar, com
segurança, o serviço de recadastramento”.
Segundo o diretor de
Militares e Relacionamento
com o Segurado, José Lemos
da Silva Filho, a Goiasprev
desenvolve junto à Gerência de Cadastro, Auditoria e
Junta Médica Previdenciária
e Gerência de Tecnologia e
Relacionamento com o Segurado, novos mecanismos
para que o recadastramento
venha acontecer de forma
segura e eficiente, trazendo
comodidade aos segurados
da previdência estadual.
A diretoria da entidade
esclarece ainda que todas as
informações sobre o recadastramento serão publicadas
nos canais de comunicação
da Goiás Previdência, de forma responsável e sem prejuízo para seus beneficiários.

Governo de Goiás entrega kits contra Covid ao Conselho Tutelar de Pirenópolis
O Governo de Goiás, por
meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds),
entregou, nesta sexta-feira
(26/02), kits de prevenção à
Covid-19 ao Conselho Tutelar
de Pirenópolis. A equipe da
Secretaria também conheceu
a situação das instalações e
os equipamentos da unidade, ouviu demandas e levou
orientações aos conselheiros.

A equipe, liderada pela
superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, Valéria Machado, e
o gerente da Criança e do
Adolescente, Wilson Oliveira, que representaram a secretária da Seds, Lúcia Vânia,
foram recebidos pelos conselheiros do município, representados pelo presidente
José Júnior, além da repre-

sentante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, Patrícia Carvalho.
A superintendente Valéria ressaltou a importância
do uso, por parte dos conselheiros, do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia). Trata-se de
um sistema de registro e tratamento de informação com
abrangência nacional, criado

para subsidiar a adoção de
decisões
governamentais
nas políticas para crianças
e adolescentes, e garantir a
eles acesso à cidadania.
“Ao alimentar a plataforma e se criar um rico banco
de dados, é possivel saber
as demandas, as políticas
públicas e as medidas mais
adequadas que devem ser
implementadas em cada

município. É necessário que
os conselheiros se integrem
e transformem o Sipia em
uma verdadeira política social”, disse Valéria.
O gerente Wilson falou de
experiências que obtiveram
sucesso em Conselhos Tutelares de vários municípios goianos e ressaltou a importância
dessas visitas aos conselheiros, promovidas atualmente

pelo Governo de Goiás, por
meio das equipes da Seds.
Ele destacou e detalhou
procedimentos que podem
ser adotados pelos Conselhos
Tutelares dos municípios para
incentivar as pessoas físicas e
empresas a doarem aos Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente Municipais,
parte do imposto de renda
que pagam anualmente.
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Ainda é prematuro e irrealista falar em
fim da pandemia neste ano, diz OMS
A
Divulgação

inda é “prematuro e
irrealista” falar em
fim da pandemia
neste ano, afirmou o diretor-executivo da OMS, Michael
Ryan nesta segunda (1º). “Se
formos espertos, poderemos
conter as hospitalizações e
as mortes”, disse ele. “Mas
os números ainda estão
crescendo em alguns países,
sem contar os mais de cem
países que ainda não conseguiram vacinar ninguém.”
Na sexta-feira (26), Ryan
disse que a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil “é uma tragédia” e que
momento era “muito duro
para os brasileiros”. O país
registrou na quinta-feira número recorde de óbitos pela
doença em 24 horas: 1.582
brasileiros morreram, no
pior momento da pandemia.
O diretor afirmou também
nesta segunda-feira que já
começam a aparecer dados
significativos indicando que as
vacinas podem afetar a transmissão do patógeno. “Se for
mesmo confirmado o impacto
na dinâmica do contágio, além

de nas doenças graves e mortes, podemos acelerar o controle da pandemia”, disse ele.
Isso, porém, só vai acontecer se as medidas de
distanciamento físico e higiene foram mantidas, segundo a líder técnica Maria
van Kerkhove. “Este vírus
vai contra-atacar se baixarmos a guarda”, afirmou.

Um dos maiores riscos de
relaxar medidas conforme a
vacinação avança é justamente
inviabilizar as vacinas, segundo
Katherine O’Brien, diretora de
imunização da OMS. “Cada
vez que permitimos que o coronavírus circule, elevamos a
chance de mutações e variantes que conseguem escapar
das vacinas”, disse ela.

Swaminathan afirmou que,
com a aprovação de novos
produtos e o começo da distribuição de imunizantes pelo
consórcio Covax, esta semana
deve ser o início do maior esforço de vacinação em massa
da história. Dois países africanos (Gana e Costa do Marfim)
receberam remessas na semana passada e o envio deve che-

gar a outros 15 nesta semana,
segundo a diretora da área
regulatória, Mariângela Simão.
Até o final de março, todos
os 142 países que participam
do Covax devem receber as
vacinas, disse ela. Segundo
o consultor sênior da OMS
Bruce Aylward, porém, o consórcio ainda tem um déficit de
US$ 3 bilhões (R$ 17 bilhões)

para pagar por todos os imunizantes encomendados.
A cientista-chefe da OMS,
Soumya Swaminathan, fez
eco ao discurso da diretora-chefe da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, e exortou fabricantes a licenciarem suas
vacinas para produção em
países mais pobres.
Ela apontou dados muito
encorajadores de redução de
mortes e hospitalização nos
países que começaram a vacinar suas populações há dois
meses, e recuo na infecção de
profissionais de saúde.
Mas, se metade do mundo continuar sem vacina, as
mais de 250 milhões de doses
já aplicadas em 104 países no
mundo podem não oferecer a
proteção esperada, reafirmou.
Esse é um dos motivos pelos quais os países não deveriam planejar tão cedo passaportes de vacinação, disseram
os diretores da OMS. “Enquanto todos os mais vulneráveis
não estiverem produzidos, não
deveria haver estímulos para
que os imunizantes sejam desviados a menos vulneráveis”.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
XSARA picasso 08/08
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649

LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
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HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA XRE 13/14 azul
300cc seminova R$12
.800,00 F:3213-48 48
whatsapp: 9915-3466
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
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NEW CIVIC 07/07 prata 1.8 lxs automático +
cou4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
F:3213-484 89915-3466
------------------------------SANTANA
96/97
R$8.800,00 F:3213-4848
Whatsapp:8220- 6898
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
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

classificados

KIA CERATO
11/11
branco 1.6 ex3 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------HILUX 12/12 preta 3.0
x4 único dono revisada
R$105.900,00
F:32134848
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466

HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
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SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848

PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
pp:8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp: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$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
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
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Desenho Asterix vai ganhar
série animada pela Netflix

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Bruno Mars lança nova
coleção de marca de roupa
em parceria com a Lacoste

O

icônico herói francês dos quadrinhos
Asterix terá sua própria série animada em 3D
na Netflix. A plataforma de
streaming anunciou nesta
quarta-feira (3) a parceria
com a Hachette’s Les Editions Albert René para criar a
primeira minissérie baseada
no quadrinho, com previsão
de lançamento para 2023.
No site oficial da plataforma de filmes e séries, a
diretora de animações originais Dominique Bazay explicou que já tentava levar
Asterix à Netflix há anos.
Canadense do lado francês
do país, ela cresceu acompa-

nhando as histórias do herói gaulês junto ao parceiro
Obelix e o cachorro Ideiafix.
“Eu assisti os especiais em
desenhos e li os livros religiosamente. Se me dissessem,
aos 8 anos de idade, que eu
daria vida aos personagens, eu
não acreditaria”, disse Bazay.
A série de 2023 vai contar a história de ‘Asterix – O
Combate dos Chefes’, lançada em 1971. No quadrinho,
depois de serem constantemente humilhados pelos
gauleses, os romanos organizam uma luta contra os rivais
e tentam reverter o resultado sequestrando um druida
e sua poção mágica. Mas as

coisas não acontecem bem
como planejado.
“Estou empolgada em
apresentar Asterix, Obelix e
Ideiafix a uma nova geração de
fãs pelo mundo”, completou a
diretora Dominique Bazay.
A direção será do francês
Alain Chabat, que foi um dos
dubladores em língua original
do filme ‘Asterix – O Domínio
dos Deuses’. Ele também escreveu e dirigiu o filme ‘Asterix e Obelix: Missão Cleópatra’
(2002), com Christian Clavier
e Gerard Depardieu interpretando os personagens título.
Alain Goldman, da Legende Films, produzirá a série
para o streaming.

A primeira revista em
quadrinhos de Asterix foi
lançada em 1961 e teve 38
volumes disponibilizados
em 111 idiomas e dialetos. A 39ª edição será lançada este ano. Até agora,
15 filmes foram feitos baseados na obra de Albert
Uderzo e René Goscinny, o
primeiro em 1967.
As histórias de Asterix e
Obelix já foram traduzidas
para mais de 80 línguas e
chegaram aos cinemas em
10 filmes animados e quatro
em live-action. O lançamento mais recente nas telas é a
animação Asterix e o Segredo da Poção Mágica.

A marca de roupas Lacoste anunciou ontem (01)
uma parceria com o cantor
norte-americano
Bruno
Mars para o lançamento de
uma nova coleção. A estrela
do pop, que aparece na 54ª
posição na lista de 2019 da
Forbes das 100 celebridades
mais bem pagas do mundo,
utiliza seu alter ego Ricky Regal como o designer da nova
linha de lifestyle que foi inspirada pelo espírito empreendedor de Mars.
Traduzida em uma linha
completa de roupas, acessórios e calçados, a nova
coleção tem como objetivo
criar roupas casuais, esportivas e elegantes, com
peças fluidas e uma paleta
de cores forte e chamativa.
Com referência aos anos
1970 e muito veludo, seda
e algodão, a nova coleção
revive a herança luxuosa e
esportiva da marca.
A diretora criativa da Lacoste, Louise Trotter, afirma
que “trabalhar em parceria

com Mars e entrar no seu
mundo único tem sido uma
grande aventura. Ele tem
uma visão muito clara e é
preocupado com cada detalhe e não houve um único
aspecto em que ele não estivesse totalmente envolvido.”
Essa é a primeira linha
de lifestyle do cantor em
que ele une liberdade, espontaneidade e criatividade. Junto à Louise, Mars ultrapassou todos os limites
para dar vida a Ricky Regal,
cujo estilo personifica sua
paixão pelo ritmo extravagante e seu amor pelo
mascote da marca. “Tive a
sorte de ter sido convidado
para fazer algumas collabs no passado, mas todas
eram repletas de diretrizes.
A Lacoste foi a primeira
e única empresa que me
disse ‘Bruno, você pode
fazer o que você quiser’. O
respeito por essa liberdade
criativa vinda de uma marca tão tradicional foi uma
honra”, afirma.

