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 Dois anos depois da inauguração, o Portal Gov.br, que reúne os serviços públicos digitalizados do governo federal, é usado por 62% dos 
internautas brasileiros. O percentual foi divulgado nesta semana pela Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia p2
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APOSENTADORIA
SPIDER CANCELA

Mais de 60% dos internautas no 
país usam serviços públicos digitais

Sequência de ‘Um 
Príncipe em Nova 
York’ estreia em 
março  p8

Bolsonaro 
defende agricultura 
nacional em discur-
so ao G20  p2 p3

Reinfecção de covid-19 é improvável 
por pelo menos seis meses
 É altamente improvável que pessoas que tiveram covid-19 contraiam a 
doença novamente por pelo menos seis meses depois da primeira infec-
ção. É o que mostra  um estudo britânico.

Ronaldo 
Caiado e Iris 
Rezende são 
homenagea-
dos pelo apoio 
ao setor pro-
dutivo  p3
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O juiz da 2ª Zona Eleitoral, 
Leonardo Aprigio Chaves, or-
denou que os sites Google, Fa-
cebook, Instagram, YouTube e 
WhatsApp retirem o conteú-
do considerado “difamante e 
falso” de um vídeo em que o 
senador Kajuru fala sobre Val-
derlan Cardoso (PSD).

Vanderlan é candidato a 
prefeito em Goiânia e tam-
bém ocupa a cadeira do Se-
nado por Goiás, como Kaju-
ru. O conteúdo das imagens 
foi considerado ofensivo 

além dos limites da liberda-
de individual de expressão.

Kajuru chegou a dizer que 
“se existe uma pessoa que 
hoje torce para o Maguito (Vi-
lela) morrer é Vanderlan Car-
doso”. Em um prazo de 24h e 
sob pena diária de R$ 5 mil, as 
redes sociais devem cumprir a 
norma de retirada. O magistra-
do registrou que foi infringida 
a norma do artigo 242 do Có-
digo Eleitoral, empregando de 
meio publicitário, podendo in-
duzir erroneamente o eleitor.

Reinfecção 
de covid-19 
é imprová-
vel por pelo 
menos seis 
meses

Justiça manda retirar das 
redes um vídeo de Kajuru 
sobre Vanderlan Cardoso

Forças dos movimentos negros marcam 
ato em frente ao Carrefour, na avenida T9
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Dois anos depois da inau-
guração, o Portal Gov.
br, que reúne os ser-

viços públicos digitalizados do 
governo federal, é usado por 
62% dos internautas brasilei-
ros. O percentual foi divulgado 
nesta semana pela Secretaria 
de Governo Digital do Ministé-
rio da Economia, durante a Se-
mana de Inovação 2020.

Atualmente, 84 milhões 
de brasileiros têm login ca-
dastrado no portal gov.br, 
contra 134 milhões de usu-
ários ativos de internet no 
país. A página, que reúne 81 
portais de governo e oferece 
3.961 serviços públicos, tem 
62,6% dos serviços total-
mente digitalizados, 15,7% 
parcialmente digitais (que 
requerem entrega física de 
documentos ou compareci-
mento presencial em alguma 
etapa) e 21,7% não digitali-
zados (com o usuário apenas 
dando entrada no serviço e 
cumprindo as demais etapas 
presencialmente).

Segundo a Estratégia de 
Governo Digital, a meta é al-
cançar 100% de digitalização 
dos serviços públicos federais 
até o fim de 2022. Em outu-
bro, o governo tinha atingido 
a meta de 1 mil serviços di-
gitalizados, antecipando em 
quase dois meses o cronogra-
ma previsto para ser alcança-
do apenas no fim do ano.

Na avaliação do Ministé-
rio da Economia, o grande 
diferencial do Portal Gov.br 

consiste no uso de apenas 
um login e uma senha para 
acessar quaisquer serviços 
públicos federais. Dessa for-
ma, o cidadão pode entrar 
no Meu INSS, na carteira de 
trabalho digital e na carteira 

digital de trânsito por meio 
de uma única credencial.

Além de serviços federais, 
13 estados e 74 municípios in-
tegraram-se Portal Gov.br. De-
pendendo da localidade onde 
vive, o cidadão pode resolver 

problemas relativos a órgãos 
federais, fazer pedidos de 
limpeza urbana e pagar o Im-
posto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA).

O Banco do Brasil e o 
Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul (Banrisul) in-
tegraram o login das insti-
tuições financeiras ao Gov.
br, permitindo aos corren-
tistas acessarem o portal 
apenas digitando a senha 
do aplicativo do banco.

Reprodução

É altamente imprová-
vel que pessoas que tive-
ram covid-19 contraiam 
a doença novamente 
por pelo menos seis me-
ses depois da primeira 
infecção. É o que mos-
tra  um estudo britânico 
feito com funcionários 
de saúde que atuam na 
linha de frente da luta 
contra a pandemia do 
novo coronavírus. 

As descobertas pas-
sam tranquilidade a 
mais de 51 milhões de 
pessoas no mundo que 
foram infectadas com a 
doença, disseram pes-
quisadores da Universi-
dade de Oxford.

 “É uma notícia real-
mente muito boa por-
que as pessoas podem 
ficar confiantes que, 
pelo menos no curto 
prazo, a maioria que 
já pegou covid-19 não 
pegará novamente”, 
disse David Eyre, um 
dos coordenadores do 
estudo e professor do 
Departamento Nuffield 
de Saúde da População, 
em Oxford.

 Autoridades da Or-
ganização Mundial da 
Saúde (OMS) gostaram 
dos resultados. “Estamos 
vendo níveis sustentados 
de resposta imunológica 
em humanos até ago-
ra”, afirmou Mike Ryan, 
principal especialista de 
emergência da OMS, em 
entrevista coletiva. “Isso 
também nos dá esperan-
ça para a vacina”.

 Maria van Kerkhove, 
líder técnica em covid-19 
para a OMS, acrescentou: 
“Ainda precisamos seguir 
esses indivíduos por um 
período mais longo para 
ver quanto tempo a imu-
nidade dura”. 

Casos isolados de 
reincidência de covid-19, 
a doença causada pelo 
vírus SARS-CoV-2, cau-
saram preocupações de 
que a imunidade poderia 
ter vida curta e que pa-
cientes recuperados po-
deriam rapidamente ficar 
doentes novamente.

Forças dos movimen-
tos negros de Goiânia es-
tão marcando o “Ato Pelas 
Vidas Negras”, que deve 
ocorrer nesta segunda-fei-
ra, 23, a partir das 16h30 
da tarde, na frente da uni-
dade do supermercado 
Carrefour, na Avenida T9.

O protesto é encadeado 
pelo caso de João Alberto, 
assassinado por dois se-
guranças no Carrefour de 
Porto Alegre. As imagens ti-
veram grande repercussão 

nacional, e internacional 
nos últimos dias.

“Os movimentos ne-
gros organizados convo-
cam a população goianien-
se para participar nesta 
segunda-feira, 23, do ato 
que é um pedido de justiça 
para corpos pretos velados 
por crimes praticados pelo 
Estado, pela invisibilidade 
do povo negro”, diz nota 
em convite.

A manifestação é or-
ganizada pelos movi-

mentos: Coletivo Rosa 
Parks; Grupo Pindoba; 
Pretas de Angola; Centro 
de Referência Negra; Co-
letivo Novembro Negro; 
Mães de Maio no Cer-
rado; Mães Pela Diversi-
dade; Centro Popular da 
Mulher; Escola Ubuntu; 
Astral, Associação Coró 
de Pau; Rede Goiânia de 
mulheres negras; Asso-
ciação Quilombo Kalunga 
e Movimento Negro Unifi-
cado de Goiás.

Mais de 60% dos internautas no 
país usam serviços públicos digitais
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O governador Ronaldo 
Caiado foi reconhe-
cido pelo seu com-

promisso com o agronegó-
cio, o principal propulsor da 
economia goiana. A homena-
gem, que também se esten-
deu ao prefeito Iris Rezende, 
ocorreu durante visita dos 
governantes à 57ª Exposição 
Agropecuária de Goiânia. 
“Governo tem que ter espírito 
público, com resultados para 
a população, para quem pro-
duz e trabalha. Tenho a honra 
de participar desse grupo”, 
declarou Caiado. 

As homenagens partiram 
da Sociedade Goiana de Pe-
cuária e Agricultura (SGPA), 
da Associação Goiana do 
Nelore Goiás e da Exposição 
Interestadual do Gir Leiteiro 
(Expogir). O presidente da 
SGPA e anfitrião do even-
to, Eurico Velasco, declarou 
que Iris e Caiado são, além 
de grandes autoridades, fi-
guras importantes na defesa 
do produtor rural, em nível 
nacional. “Dois grandes ho-
mens, que sempre fizeram 
muito”, afirmou. Ele chamou 
o governador de ídolo e gu-
erreiro, ao entregar a escul-

tura Desbravador. “[Caiado] 
é uma pessoa com quem 
aprendo muito, líder nato, 
que sempre protegeu e pro-
tegerá a agropecuária de 
Goiás e do Brasil.”

Emocionado, Iris co-
mentou que desde criança 

aprendeu a valorizar o 
agricultor e o pecuarista, 
responsáveis por garan-
tir alimento na mesa das 
famílias. Nesse sentido, es-
tendeu os cumprimentos a 
Caiado que, em suas palav-
ras, voltou as atenções para 

a agropecuária desde que 
assumiu o governo. “Vossa 
excelência vem dando um 
show administrativamente. 
Goiás está tranquilo com 
o seu futuro nas mãos tão 
honradas e tão nobres como 
são as suas”, ressaltou.

Acompanhado da filha 
Anna Vitória Caiado, o gover-
nador agradeceu a oportuni-
dade de ser homenageado ao 
lado do prefeito, que chega 
aos 62 anos de vida pública 
“sem nada que possa macular 
sua trajetória”. Lembrou da 

luta dos dois pelo agronegó-
cio, que é de longa data. Iris 
foi ministro da Agricultura em 
um momento delicado para 
o País e, apesar disso, conse-
guiu “avanço extraordinário”, 
segundo o governador. “Hoje, 
o pessoal respeita e reconhe-
ce esse setor. Com toda essa 
crise [devido à pandemia], se 
não fosse o agro, o que se-
ria da economia brasileira?”, 
questionou, informando que 
o setor alimenta 220 milhões 
de brasileiros e mais de 1 bil-
hão fora do País. 

Caiado resumiu algumas 
ações realizadas no setor 
desde que assumiu o gover-
no, no ano passado, como a 
criação da Secretaria de Esta-
do de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), 
extinta pelas gestões anteri-
ores. Também mencionou o 
fortalecimento de entidades 
importantes para o agro, bem 
como a criação do Batalhão 
Rural, por meio da Lei nº 
20.488, de 2019. “O homem 
do campo hoje está podendo 
viver na sua propriedade com 
segurança”, assegurou, em re-
ferência aos patrulhamentos 
realizados pela Polícia Militar. 

O presidente Jair Bolsona-
ro (sem partido) defendeu a 
agricultura nacional em dis-
curso neste domingo (22), no 
segundo dia de debates da 
cúpula do G20. Ele disse que 
a conservação ambiental deve 
ser combinada com prosperi-
dade econômica e social.

Bolsonaro afirmou que 
o Brasil se tornou um dos 
maiores exportadores de 
produtos agrícolas do mun-
do, o que seria resultado de 
inovações e de ganhos de 
produtividade decorrentes 
das melhorias do processo 
produtivo no setor.

“Hoje, nosso país ex-
porta volume imenso de 
produtos agrícolas e da 
pecuária, sustentáveis e de 
qualidade. Alimentamos 
quase 1,5 bilhão de pesso-
as de pessoas e garantimos 
a segurança alimentar de 
diversos países.”

O presidente disse ainda 
que o desenvolvimento sus-
tentável passa pelas ações 
com 4 Rs: reduzir, reutilizar, 
reciclar e remover. “Enten-
demos que esforço deve 
ser concentrado no primei-
ro “R”, que é a redução das 
emissões de carbono. No 

cenário mundial, somos 
responsáveis por menos de 
3% da emissão de carbono, 
mesmo sendo uma das 10 
maiores economias do mun-
do”, acrescentou.

O presidente destacou que 
tem aberto a economia bra-
sileira a agentes estrangeiros 

com o objetivo de integrar o 
país aos fluxos mundiais de 
comércio e investimentos. Ele 
citou como exemplo o esforço 
para o fechamento do acor-
do entre a União Europeia e 
o Mercosul, além de acordos 
com países como Estados Uni-
dos, Coreia do Sul e Canadá.

Reprodução

Presidente Jair Bolsonaro defende agricultura nacional em discurso ao G20

Ronaldo Caiado e Iris Rezende são 
homenageados pelo apoio ao setor produtivo



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F: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 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
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 
+ 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

Veículos
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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 
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
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HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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 
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 
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 
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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 
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 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
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 
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
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
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040

PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
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 
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 
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 
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
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 
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 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
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 
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
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
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040

PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
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Reprodução

A Amazon Studios ad-
quiriu os direitos mundiais 
da sequência da icônica 
comédia “Um Príncipe em 
Nova York” (1988), estrela-
da por Eddie Murphy, 59. 
A continuação se passa no 
país real de Zamunda, para 
onde o recém-coroado Rei 
Akeem e seu melhor ami-
go, Semmi voltam depois 
de viver no Queens, em 
Nova York.

O longa estará disponí-
vel no streaming a partir do 
dia 5 de março de 2021 e 
contará com personagens 
do elenco original, como o 
rei Jaffe Joffer (James Earl 
Jones), a rainha Lisa (Shari 
Headley), Semmi (Arsenio 
Hall) Cleo McDowell (John 
Amos) e a equipe da barbe-
aria. De acordo com a CNN, 
novos personagens serão 
interpretados por Wesley 
Snipes, Leslie Jones, Tracy 
Morgan, Jermaine Fowler, 
Bella Murphy, Rotimi, KiKi 
Layne, Nomzamo Mbatha 
e Teyana Taylor.

“‘Um Príncipe em Nova 
York’ foi um fenômeno cul-
tural, uma das comédias 
mais amadas e celebradas 
de todos os tempos”, disse 
Jennifer Salke, diretora do 
Amazon Studios, em um 
comunicado. “Graças ao 
gênio cômico de Eddie Mur-
phy, juntamente com os bri-
lhantes cineastas, escritores 
e elenco fabuloso, não po-
deríamos estar mais anima-
dos para comemorar esta 
nova aventura. Sabemos 
que o público em todo o 
mundo vai se apaixonar por 
este filme hilariante e alegre 
que certamente se tornará 
atemporal”, concluiu.

Devido a pandemia do 
coronavírus, a Paramount 
Pictures fechou o acordo 
com a Amazon evitando o 
lançamento do longa nos 
cinemas. Na sequência, o 
príncipe africano retorna 
aos EUA após descobrir que 
tem um filho no país. Sem-
mi acompanha novamente 
Akeem na nova viagem.

Anderson Silva, o “Spi-
der”, não vai mais se 
aposentar das lutas 

profissionais. Dois dias após 
rescindir contrato com o 
UFC, o brasileiro publicou 
na noite de sábado uma 
declaração em suas redes 
sociais indicando que pode 
voltar a competir. No último 
dia 31 ele fez o que seria o 
combate de despedida, con-
tra o jamaicano Uriah Hall, 
que venceu o combate. Mas 
logo depois da derrota já 
disse que “era difícil dizer” 
se aquela era realmente a 
última vez que entrou em 

um octógono.
“Olá meu povo. Não que-

ria falar sobre este assunto, 
até porque estou de férias 
(…) Vou deixar claro, para 
todos os meus fãs, que o 
momento e de alegria e de 
muita gratidão!!! Sinto-me 
livre, depois de tentarem 
forçarem (sic) a minha apo-
sentadoria!”, afirmou Ander-
son Silva em seu Instagram.

“Eu amo e sempre amei 
o que faço, ganhar ou per-
der faz parte, não tem ab-
solutamente nada a ver 
com idade, cometi falhas 
técnicas e perdi, mas não 

perdi o principal, a vonta-
de e o desejo de continuar 
fazendo o que amo, ainda 
tenho o espírito guerreiro 
e além dessa chama no 
meu coração que me mo-
tiva, tenho total convic-
ção de que sou capaz de 
continuar competindo no 
MMA. Aproveito esse mo-
mento para refletir sobre 
a minha carreira e traçar 
os meus próximos passos”, 
completou.

Na última quinta-feira, 
Anderson Silva havia rescin-
dido o seu contrato com o 
UFC, que ainda previa mais 

uma luta para o atleta Ape-
sar do duelo que restava, 
Dana White, o presidente 
da organização, não queria 
mais ver o ex-campeão em 
ação pelo Ultimate.

O brasileiro foi campeão 
da categoria peso-médios 
do UFC entre 2006 e 2013, 
período durante no qual 
bateu recordes de defesas 
de cinturão (10 vezes) e vi-
tórias (16) consecutivas. Ele 
tem 34 triunfos, 11 derrotas 
e um “no contest” na carrei-
ra, sendo 17 vitórias, sete 
derrotas e um “no contest” 
somente no Ultimate.
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Anderson Silva volta atrás 
de aposentadoria: ‘Capaz de 
seguir competindo no MMA’

Sequência de ‘Um Príncipe 
em Nova York’ estreia em 
março na Amazon


