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TSE define protocolo
de saúde para eleições

Goiás: boletim
aponta 237
focos de
queimadas em
uma semana p2
(62) 3010-4014

Em função da pandemia
da covid-19, o tribunal
estabeleceu um protocolo com medidas preventivas para eleitores e mesários que vão trabalhar
no pleito, que será realizado em novembro. p3

Caiado debate com prefeitos de cidades
turísticas ações de combate ao covid-19

Piloto de Goiânia é preso suspeito
de transportar drogas em São Paulo

O governador Ronaldo Caiado vai se reunir com prefeitos de 14 municípios turísticos para debater ações de enfrentamento à covid-19. p3

Um piloto de Goiânia foi preso no interior de São Paulo, suspeito
de transportar uma carga de pasta base de cocaína. p2
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Balança Comercial de Goiás tem
saldo positivo de US$ 443 milhões

Reprodução

A

Balança Comercial de
Goiás registrou saldo positivo de US$
443,03 milhões no mês de
agosto. O número representa a diferença entre valores
exportados e importados. No
último mês, o Estado vendeu
para outros países o equivalente a US$ 717,02 milhões e
comprou US$ 274 milhões.
Os dados são do Ministério da Economia e indicam
que o acumulado, no período entre janeiro e agosto,
também é superavitário:
US$ 3,605 bilhões ante US$
2,262 bilhões do mesmo período de 2019, um substancial aumento de 59,35%.
Com os resultados de

agosto, comparados com os
mesmos do mês em 2019,
o Estado registrou 4,04%
de participação goiana nas
exportações brasileiras. Enquanto o País registrou queda de -9,80% nas suas exportações, Goiás teve aumento
de 16,70% no mês de agosto,
comparado com o mesmo
período de 2019.
Em relação às importações, comparando agosto
de 2020 com agosto de
2019, o Brasil teve retração de -28,50% e Goiás de
-4,57. A participação goiana
nas importações brasileiras
nesse período foi de 2,46%.
Nesse mesmo período, o
saldo brasileiro das impor-

Goiás: boletim aponta
237 focos de queimadas
em uma semana
Segundo Boletim Queimadas, divulgado pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(Semad), Goiás registrou, no
período de 31 de agosto a 6
de setembro, mais de 107 dias
sem chuvas em algumas regiões e umidade relativa do ar
em declínio. O monitoramento
realizado por meio de satélite

detectou, no período, um total
de 237 focos de incêndio.
Já no mesmo período de
2019 foram 495 focos de
queimadas registrados em
todo o Estado. Dentre as
regiões monitoradas o destaque fica para a região Sul,
que no período de apuração
do boletim registrou 73 focos contra 45 em 2019.
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tações aumentou 61,21%
e o goiano 35,35%, comparando agosto de 2020 com
o mesmo período de 2019.
Quando avaliados os números de janeiro a agosto,
há queda de -7,33% das exportações brasileiras comparadas com as de 2019. Já a
venda de produtos goianos
para outros países, também
nesse período, apresenta
crescimento de 24,03%. Goiás tem participação de 4,13%
nas exportações brasileiras
nesse mesmo período.
As importações entre janeiro e agosto, comparadas
com o mesmo período de
2019, mostram que o Brasil
teve variação negativa de

-2,15%, enquanto que em
Goiás o recuo foi de -10%
na compra de produtos de
outros países. A participação goiana nas importações
brasileiras foi de 2,07%
nesse período.
Rio Verde segue na liderança entre os municípios
que mais exportaram no mês
de agosto, respondendo por
19,96% de tudo que foi vendido para outros países. Jataí
aparece em segundo lugar
no ranking, com 9,40%, seguido por Luziânia (6,72%),
Mozarlândia (6,18%), Crixás
(4,07%), Barro Alto (3,89%),
Catalão (3,62%), Palmeiras
de Goiás (3,46%), Itumbiara
(3,39%), Ouvidor (3,38%),

Alto Horizonte (2,77%),
Cristalina (2,57%), Goiânia
(2,53%), São Simão (2,23%)
e Anápolis (1,78%).
A China é líder entre os
países que mais compraram
produtos goianos. Sozinha,
ela comprou 35,35% de
tudo que Goiás vendeu no
mês de agosto. Reino Unido
aparece na segunda posição
nesse ranking com 6,59% seguido da Espanha (5,74%),
Tailândia (5,54%), Coreia do
Sul (4,26%), Arábia Saudita
(4,05%), Holanda (3,70%),
Estados Unidos (2,91%), Vietnã (2,64%), Índia (2,40%),
Hong Kong (2,31%), Japão
(2,28%), Indonésia (1,81%),
Taiwan (1,61%) e Irã (1,53%).

Piloto de Goiânia é preso suspeito
de transportar drogas em São Paulo
Um piloto de Goiânia foi preso na noite de
segunda-feira (7/9), no
interior de São Paulo, suspeito de transportar uma
carga de pasta base de
cocaína. Segundo a Polícia Militar de São Paulo,
foram apreendidos 255
de tijolos da droga.
O material ilícito teria sido deixado por um

helicóptero na região de
Piedade. A polícia atuou na
ocorrência a partir de uma
denúncia. Ao se aproximar
do local, a equipe percebeu a
aeronave deixando a região.
Após monitoramento, a
PM informou que o helicóptero havia pousado no Hospital de Campanha de Ibiúna, também no interior de
São Paulo, onde o piloto foi

abordado. Com ele foram
encontrados dois celulares, uma mochila com o
GPS da aeronave e R$ 1,2
mil em espécie.
Autuado por tráfico
de drogas, o piloto foi
conduzido à Polícia Federal de Sorocaba. A droga
apreendida somou cerca
de 255 quilos, e foi avaliada em R$ 10 milhões.
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PRF: 97 pessoas
morreram
nas estradas
durante
o feriado
prolongado
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) informou,
nesta terça-feira (8), que
97 pessoas morreram nas
estradas brasileiras durante o feriado prolongado da Independência.
A PRF registrou, de
sexta-feira (4) até domingo
(7), 933 acidentes nas rodovias, que resultaram em
1.103 feridos e 97 mortos.
Ao longo do feriado
prolongado,
123.548
pessoas foram abordadas e 133.498 veículos,
fiscalizados. Em 2019,
o dia da Independência
caiu em uma sexta-feira,
não havendo operação
de feriado prolongado.
Não há, portanto, dados
comparativos.
As fiscalizações da PRF
flagraram 704 condutores sob efeito de álcool
e 3.646 pessoas que não
usavam cinto de segurança; 1.072 motociclistas sem capacete e 531
crianças sem cadeirinha.
Foram flagradas 5.728
ultrapassagens indevidas
e 270 condutores usando
aparelhos celulares enquanto dirigiam.

Drogas

Segundo o balanço, as
ações de combate ao crime resultaram na apreensão de mais de 7 toneladas de maconha e mais
de 88 mil pacotes de cigarros contrabandeados.
Em apenas uma apreensão, a PRF flagrou 1,4
tonelada de maconha na
sexta-feira (4), em Ponta
Porã, Mato Grosso do Sul.
A droga é avaliada em
mais de R$ 1,4 milhão.
Na Bahia, em Urandi,
a PRF apreendeu 250 mil
carteiras de cigarros contrabandeados, que estavam acomodadas em 250
caixas e escondidos em
meio a uma carga de polvilho. A carga está avaliada
em mais de R$ 1 milhão.
A PRF recuperou ainda
76 veículos furtados ou
roubados e retirou de circulação 19 armas de fogo e
667 munições e prendeu,
por diversos crimes, 525
pessoas. (Agência Brasil)

diariodoestadogo.com.br

Fale conosco: (62) 3010-4014

jornalismo@diariodoestadogo.com.br

Sede: Rua 109, Nº 36, Setor Sul,
Goiânia - Goiás - Cep 74 085 090
Tiragem: Atende a Lei Estadual
nº 17.928/12
Circulação: Estado de Goiás

Comercial: (62) 3434-5525 /
3434-5565 / 3434-5559
comercial@diariodoestadogo.com.br

Diário do Estado

poder

Goiânia, 9 de Setembro de 2020

3

Covid-19: TSE define protocolo
de saúde para eleições municipais
O

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou hoje
(8) o Plano de Segurança Sanitária para as eleições
municipais de 2020. Em função
da pandemia da covid-19, o tribunal estabeleceu um protocolo com medidas preventivas
para eleitores e mesários que
vão trabalhar no pleito, que
será realizado em novembro.
Os eleitores só poderão
para entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em
gel antes e depois de votar. A
distância de um metro entre as
demais pessoas também deverá ser mantida. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve
sua própria caneta para assinar
o caderno de votação.
Os cerca de 2 milhões de
mesários deverão trocar as
máscaras de proteção a cada
quatro horas, manter distância
mínima de um metro entre os
eleitores e os demais mesários,
limpar as superfícies com álcool
70% e higienizar as mãos com

Marcello Casal Jr.

álcool em gel constantemente.
Eleitores e mesários que
estiverem com sintomas da
covid-19 não devem comparecer ao local de votação. Posteriormente, a ausência poderá
ser justificada na Justiça Eleito-

ral. Cartazes ilustrativos com o
passo a passo da votação serão
divulgados nas seções eleitorais para orientar os eleitores.
Os equipamentos de proteção que serão usados nas
eleições foram doados por 30

empresas privadas. No total,
foram arrecadadas 9 milhões
de máscaras descartáveis,
100 mil litros de álcool em gel
para os mesários, 2,1 milhões
de marcadores de distanciamento no chão, 1,8 milhões

de viseiras plásticas e 1 milhão de litros de álcool em gel
para os eleitores.
Durante a apresentação do
protocolo, o presidente do TSE,
ministro Luís Roberto Barroso,
disse que não há segurança

sanitária absoluta para evitar
contaminações nos locais de
votação, mas os riscos foram
diminuídos com as medidas
adotadas pelo TSE.
“Nos estamos tomando todas as precauções possíveis e
razoáveis na convicção de que
minimizaremos o risco de contaminação de quem quer que
seja. Segurança absoluta só se
não tiver eleição e ninguém
sair na rua”, afirmou.
As regras foram elaboradas em parceria com especialistas dos hospitais Albert
Einstein e Sírio Libanês, além
de técnicos da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Devido à pandemia da covid-19, o Congresso promulgou emenda constitucional
que adiou o primeiro turno
das eleições deste ano de 4 de
outubro para 15 de novembro.
O segundo turno, que seria em
25 de outubro, foi marcado
para 29 de novembro. Os eleitores vão às urnas para elegerem prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores. (Agência Brasil)

Caiado debate com prefeitos de cidades turísticas ações de combate ao coronavírus
Reprodução

O governador Ronaldo
Caiado vai se reunir, nesta
quarta-feira (9/9), com prefeitos de 14 municípios turísticos
para debater ações de enfrentamento à covid-19. O intuito é evitar situações nessas
localidades que contrariam
os protocolos de segurança
existentes, como as aglomerações registradas no feriado
de 7 de Setembro. O encontro será por videoconferência, com transmissão pelas

redes oficiais do Governo.
Vão participar da reunião
os prefeitos Iris Rezende (Goiânia), João Batista Cabral (Pirenópolis), Selma Bastos (Goiás),
Hermano de Carvalho (Aruanã), Evandro Magal (Caldas
Novas), José Elias Fernandes
(Aragarças), Martinho Mendes
(Alto Paraíso), João Pena (Rio
Quente), Azaíde Donizetti (Luís
Alves), Adivair Gonçalves (Lagoa Santa), Hugo Deleon (Três
Ranchos), Marconni Pimenta

(Britânia), André de Sousa Chaves (Buriti Alegre) e Gustavo
Marques (Formosa).
Também participam da
videoconferência o procurador-geral de Justiça, Aylton
Vechi, os secretários de Estado Ismael Alexandrino (Saúde) e Tony Carlo (Comunicação), o presidente da Goiás
Turismo, Fabrício Amaral, a
superintendente da Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim
e a secretária de Saúde de

Goiânia, Fátima Mrué.
Na segunda-feira (7), o governador manifestou nas redes
sociais preocupação quanto às
aglomerações em municípios
turísticos do Estado. Na ocasião, Caiado destacou que
o Supremo Tribunal Federal
(STF) deu aos prefeitos a prerrogativa de reabrir ou não as
atividades, mas destacou a
necessidade de atuação conjunta, “poder público e população, para salvar vidas”.
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AstraZeneca suspende testes de vacina
contra covid após reação adversa
A

vacina contra covid
desenvolvida
pela
Universidade
de
Oxford em parceria com a
farmacêutica
AstraZeneca teve seus testes clínicos
suspensos por suspeita de
reação adversa grave em um
dos voluntários participantes no Reino Unido. A informação foi publicada na tarde
desta terça-feira pelo site
americano Stat News, especializado em notícias de saúde e ciência, e confirmada
pelo Estadão com a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária e a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), que firmou
parceria com a farmacêutica
para produzir o imunizante.
A vacina de Oxford está
sendo testada também no
Brasil em cerca de 5 mil voluntários. Os estudos brasileiros estão sendo coordenados pela Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp). Já havia acordo firmado entre o Ministério da Saúde e a AstraZeneca para que
o imunizante fosse produzi-

Reprodução

do no País após uma eventual aprovação. A fabricação
seria possível graças a uma
parceria para transferência
de tecnologia para a Fiocruz.
A reportagem procurou a

AstraZeneca no Brasil para saber o impacto da interrupção
dos testes no braço brasileiro
do estudo, mas não recebeu
resposta até as 20h15 desta terça. A Anvisa disse que

aguarda mais informações
da AstraZeneca para se pronunciar oficialmente sobre
a interrupção dos estudos. A
decisão do laboratório britânico ocorre no dia em que o

ministro interino da Saúde,
Eduardo Pazuello, afirma que
em “janeiro a gente comece a
vacinar todo mundo”.
O governo federal abriu
crédito de cerca de R$ 2 bi-

lhões para a Fiocruz receber,
processar, distribuir e passar
a fabricar sozinha a vacina.
Segundo fonte da Anvisa, o
laboratório apenas enviou
um comunicado à agência
sobre a interrupção, sem
detalhar que tipo de efeito colateral foi notado em
participante do estudo, por
exemplo, que levou a travar
os trabalhos. Técnicos da
Anvisa, agora, buscam mais
informações da AstraZeneca.
“A decisão de interromper os estudos foi do laboratório, que comunicou os
países participantes. A Anvisa já recebeu a mensagem e
vai aguardar o envio de mais
informações para se pronunciar oficialmente”, disse a
Anvisa em nota. Já a Fiocruz
informou que foi informada
pela Astrazeneca sobre a
suspensão dos testes clínicos em fase 3 e vai acompanhar os resultados das
investigações sobre possível
associação de efeito registrado com a Vacina para se
pronunciar oficialmente.

(62) 3434-5525 /
3434-5565 / 3434-5559
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Veículos
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
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.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

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 seminovo apenas R$35.300,00
F: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
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------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
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HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 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 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394. TEL:4007-2717.
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656

APARTAMENTO
2/4,
sala, sacada, cozinha e
banheiro social no setor
Negrão de Lima. Não
possui armários. Aluguel
R$700,00. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 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 garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 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 negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.

JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes de 344 a
585m². COD: 481195.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes - 125
a 284m². COD: 638124.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Cobertura
5 suítes. Maria Paulo (62)
8450-0777
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 174m².
COD: 870403. TEL:40072717.CJ. 17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes 92,67 metros
quadrados 2 vagas gaveta. COD: 2409. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060

Goiás, Tocantins e DF, 9 de Setembro de 2020

CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
laje, garagem coberta,
área de serv. coberta,
rua asfaltada, interfone, modelo platibanda
138mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (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 imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.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 imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blininverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808

RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.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 americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.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 pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------ST. PEDRO MIRANDA Casa solteira, laje, 1
suíte, 2 coz, 3 ban, AS,
garag 2 carros. No tamanho 257m², 3 quartos, 1
suíte, Valor R$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA
Casa solteira, laje, bom
acabamento. No tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 2 banheiros e garagem 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 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem 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 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.

DIÁRIO DO ESTADO
MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@

-------------------------------

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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 DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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
------------------------------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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
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Will Smith anuncia
remake dramático de
Um Maluco no Pedaço

Reprodução

O

astro Will Smith
anunciou ter fechado contrato com a
plataforma Peacock para a
produção do remake da série clássica dos anos 1990
“Um Maluco no Pedaço”
(The Fresh Prince of Bel-Air). Em vídeo postado em
seu canal no YouTube, ele
revelou que o serviço de
streaming da NBCUniversal
encomendou de cara duas
temporadas da atração.
O projeto é baseado
numa produção de fã que
viralizou em 2019. O jovem
Morgan Cooper produziu e
postou um “trailer” de quatro minutos, apresentando
como seria o clássico sitcom

se os personagens interpretassem um drama em vez
de uma comédia. Na época,
o trabalho acabou elogiado
por Will Smith e, depois da
repercussão, os dois se encontraram e a conversa tomou um rumo inesperado,
com Smith se propondo a
produzir uma série a partir
daquela ideia.
“Morgan fez um trailer absurdo de ‘Maluco’ – uma ideia
brilhante, a versão dramática
de ‘Um Maluco no Pedaço’
para a próxima geração”, disse
Smith no ano passado.
O projeto tem produção
de Westbrook Studios, a produtora de Smith e de sua esposa Jada Pinkett Smith, em

parceria com a Universal TV.
A nova versão será uma
séria dramática com episódios
de uma hora sobre como o
personagem original de Smith se envolveu em uma briga
com membros de uma gangue na Filadélfia e é enviado
para morar com seus parentes
ricos no afluente subúrbio de
Bel-Air, em Los Angeles.
Cooper será co-autor do
roteiro, diretor e co-produtor executivo, trabalhando
ao lado de vários integrantes
da equipe criativa do programa original – e do showrunner Chris Collins (“The
Wire”), segundo relatos.
Vale observar que, depois
de lançar “Bel-Air” (nome ofi-

cial do “trailer”), Morgan fez um
novo curta, “U Shoot Videos?”,
que foi premiado no Festival de
Tribeca do ano passado.
“Um Maluco no Pedaço”
foi exibido nos EUA por seis
temporadas, entre 1990 e
1996, tornando-se um sucesso global. No Brasil, porém, só
chegou na TV aberta a partir
do ano 2000, quando estreou
no SBT. A série foi o primeiro
trabalho oficial de Will Smith,
que até então só tinha atuado
em clipes como Fresh Prince,
seu nome de rapper.
Atualmente, todas as
temporadas da atração
original fazem parte do
acervo da HBO Max, ainda
não disponível no Brasil.
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Mulan estreia no Disney+
e gera reações mornas
da crítica e do público
O live-action da animação
Mulan, de 1998, foi lançado
na última sexta-feira (4) através da plataforma de streaming da Disney, o Disney+. O
serviço só será disponibilizado
no Brasil em 17 de novembro,
mas diversos veículos internacionais já fizeram suas resenhas sobre o filme, que variam de comentários cheios
de elogios, a outros decepcionados. Aqui, reunimos
os principais pontos para
quem está curiosa sobre a
repercussão de Mulan.
Já faz alguns anos que a
Disney investe em remakes
live-action para seus filmes
clássicos de animação, como
A Bela e a Fera, Dumbo e O
Rei Leão, e as respostas do
público sempre são diversas. Para muitos dos fãs dos
desenhos, ver a história se
transformar através de atores
e cenários reais pode ser decepcionante. Não foi diferente com Mulan, a live-action
mais cara da Disney até hoje,
com orçamento de 200 milhões de dólares, e a primeira
produção do tipo a ser dirigida por uma mulher, a diretora
neozelandesa Niki Caro.
Um dos principais pontos
abordados por críticos internacionais de veículos com
New York Times, The Telegraph e Empire, é a beleza
da fotografia do filme. Os cenários são lindos e cheios de
detalhes que podem passar
despercebidos através da tela
pequena do computador ou
televisão. Todos eles concordam que o filme deveria ser
passado nos cinemas para
que a fotografia pudesse ser
melhor apreciada. Mulan
iria estrear nos cinemas em
março desse ano, mas devido
a pandemia a estreia foi atrasada e, posteriormente, foi
determinado que o filme sairia apenas na plataforma de
streaming. “A tela pequena é
um desserviço ao filme, não
poder assisti-lo no cinema é
uma pena”, disse Beth Webb
em sua resenha para o Empire. Apesar disso, para ela,
Mulan é a melhor adaptação
feita pela Disney até hoje.
Para Dulcie Pearce, do The
Sun, o principal problema do
filme é ser completamente
diferente da versão animada
e perder a “graça” e os toques
de humor do original. “Apesar
de cenas de luta espetacu-

lares, falta humor nessa versão,
não há músicas e não há risadas”,
escreveu. Essa foi uma das principais críticas feitas ao filme pelo
público no IMDb, site onde a nota
da nova versão do filme é 5.6 (de
10), contra 7.6 da versão animada. “Tiraram as melhores partes
do filme, além de colocarem
coisas completamente desnecessárias. Sério, onde está o Mushu
[dragão presente no desenho]?”,
diz um dos comentários.
De fato, Mulan tem uma história pesada. Muita gente chega
a dizer que o filme não deveria
ser direcionado para crianças, por
ter de cenas de guerra e lutas. Porém, na versão animada, isso era
contraposto com personagens
engraçadas e doses estratégicas
de humor, além das músicas
clássicas, que também não fazem
parte da nova versão. Em diversas entrevistas, a diretora do remake afirmou que sua intenção
era realmente fazer uma versão
diferente, focada em contar a
histórica lenda chinesa de Hua
Mulan. A história foi descrita pela
primeira vez na China, através do
poema A Balada de Mulan, do
século 5 d.C. Segundo as críticas,
a live-action é quase um tributo
ao material original.
No Rotten Tomatoes, outro
portal de críticas de cinema, apenas 54% do público aprovou o
filme, que possui 3 estrelas no
portal, enquanto o original possui
80% de aprovação e 4 estrelas.
Segundo as métricas do Rotten
Tomatoes, o remake de Mulan
tem 76% de aprovação da crítica
especializada, enquanto o filme
original tem 86%. “A Mulan de
2020 é uma tentativa muito corajosa de recontar o folclore chinês.
O filme tira tudo que a audiência
ocidental sabia e amava de Mulan e os convida a conhecer algo
novo. É um ótimo filme, mas é
necessário ir de braços abertos e
não comparar com o desenho”,
disse um espectador. Diversos
outros comentários criticam o fato
de Niki Caro transformar Mulan
em uma super-heroína e, assim,
afastá-la da realidade e da identificação com o público. “Ela luta,
escala paredes, atira lanças e não
se machuca nunca. Parece mais
uma personagem da Marvel do
que uma humana comum”.
No Metacritic o filme possui apenas 68 pontos de 100 e
3 estrelas, mas muitos comentários elogiaram a atuação de
Liu Yifei como Mulan e viram
as diferenças do filme original
como pontos positivos.

