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O governo federal zerou a alíquota do imposto aplicado para a importação de revólveres e pistolas, que atualmente é de 20% do valor do 
produto. A mudança passa a valer a partir de 1º de janeiro. A resolução do Camex foi publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU). p4
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Governo Federal zera imposto de 
importação de revólver e pistola
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tram preocupação 
com a transferência 
de serial killer  p2

Amigo secreto deve 
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mia brasileira  p2 p3

Ronaldo Caiado assina acordo de 
quase R$ 5 milhões para malha viária
O governador assinou um termo de cooperação técnica e financeira entre 
o Governo de Goiás, para elaboração de projetos de reconstrução de nove 
rodovias e construção de cinco pontes de concreto no Estado. 

Número de 
casamentos 
cai em Goiás, 
mas cresce 
em Goiânia, 
diz IBGE  p4
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Polícias demonstram preocupação com a transferência de serial killer
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O número de casa-
mentos civis caiu 
em Goiás, em 2019, 

segundo a Estatística do Re-
gistro Civil feita pelo IBGE. 
Foram 37.369 uniões for-
malizadas no ano passado, 
ou seja, 2% a menos do que 
foram registradas em 2018. 
Na contramão, na capital, 
houve o aumento de 1,5% 
em relação as celebrações 
realizadas em 2018.

De acordo com a pes-
quisa, em 2018, Goiás teve 
38.131 casamentos e, no 
ano passado, foram forma-
lizados 37.369. Em Goiânia, 
10.794 casais disseram “sim” 
nos cartórios em 2018. Já em 
2019, o encontro de almas 
foi celebrado 10.957 vezes.

Na capital, também hou-
ve aumento de união entre 
pessoas de sexos diferentes. 
Enquanto em 2018, 10.708 
pessoas trocaram alianças, 
em 2019, 10.921 celebra-
ções foram formalizadas no 
ano passado. Isso representa 
o aumento de 2%.

Porém, Estado e capi-
tal registraram queda nos 
números de casamentos de 
pessoas do mesmo sexo. Em 
2018, 102 casais compostos 
por homens se uniram em 
Goiás e apenas 58 celebraram 
união em 2019. O recuo foi de 
43,1%. Já em Goiânia, dos 39 
casamentos que foram regis-
trados em 2018, apenas 15 
foram celebrados no ano pas-
sado. A regressão é de 61,5%.

Já a quantidade de casa-
mentos entre mulheres, espe-
cificamente, também recuou. 
Em 2018, foram 116 uniões 
formalizadas em Goiás. Já no 

ano passado, apenas 77 foram 
realizadas. Em Goiânia, 47 ca-
sais disseram “sim”. Já em 
2019, as juras de amor foram 
trocadas apenas 21 vezes.

Idade
A idade também foi ob-

jeto de pesquisa do IBGE. 
Segundo o levantamento, 
mulheres se casaram mais 
cedo que o homens: 32,1% 
das mulheres casadas no 
ano de 2019 tinham 24 anos 
ou menos. Nessa mesma fai-
xa etária, apenas 20,4% dos 

homens se casaram.
Adolescentes e jovens, 

com idades entre 15 a 19 
anos, formaram 3.558 ca-
samentos em Goiás no ano 
passado. Apenas 955 ho-
mens que compõem essa 
faixa etária se casaram.

No caso de uniões de 
pessoas do mesmo sexo, as 
mulheres também se casa-
ram mais cedo: 55,2% delas 
se casaram com suas com-
panheiras com menos de 
30 anos em todo o estado. 
Enquanto o casamento entre 

homens com a mesma faixa 
etária foi consagrado por 
37,9% dos entrevistados.

Divórcio
O levantamento também 

traz que a maioria dos 7.567 
divórcios registrados em 
2o19, em Goiás, foi consensu-
al. Desse total, 4.577 estavam 
de acordo em cada um ter um 
novo recomeço, o que dá um 
percentual de 60,5%.

Já dos 2.990 não consen-
suais, 1.731 foi requerido pelo 
marido e 1.223 foi solicitado 

pela esposa. Em Goiânia, os 
maridos foram os que mais 
pediram divórcio. Dos 1.932 
processos, 58,3% forma solici-
tados por eles enquanto 41,7%  
foram pedidos pela esposa.

Tempo de casamento 
A pesquisa também contem-
plou o tempo de casamen-
to entre os goianos de sexo 
oposto e o resultado foi que 
diminuiu em uma década. Em 
2009, o tempo médio de casa-
mento era de 16,7 anos e, em 
2019, passou para 12,4 anos.

Reprodução

Nesta terça-feira, 8, o 
presidente Jair Bolsona-
ro e o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, assina-
ram nesta o decreto que 
institui o programa Saúde 
com Agente, que prevê 
a capacitação de 385 mil 
agentes comunitários de 
saúde e de combate às 
endemias. O decreto foi 
assinado durante cerimô-
nia realizada no Palácio 
do Planalto.

O programa prevê in-
vestimentos de R$ 280 
milhões no treinamento, 
além dos R$ 4,8 bilhões 
repassados anualmente 
pelo governo federal para 
o pagamento dos salários 
dos profissionais. O obje-
tivo da criação do progra-
ma é reforçar a atenção 
básica nos municípios.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o curso terá du-
ração de 35 semanas e in-
clui a capacitação em pro-
cedimentos como aferição 
da pressão arterial, me-
dição de glicemia capilar, 
aferição de temperatura, 
acompanhamento do car-
tão de vacina do cidadão.

Os agentes também 
poderão prestar orienta-
ção e apoio para a cor-
reta administração de 
medicamentos, detecção 
de sinais de violência do-
méstica contra crianças, 
mulheres e idosos, sinais 
de automutilação, ma-
nifestações de doenças 
mentais, entre outros.

Os cursos serão rea-
lizados em formato pre-
sencial, durante a jornada 
de trabalho dos agentes, e 
mediado por um precep-
tor. Também está prevista 
a modalidade de ensino à 
distância (EAD), mediado 
por um tutor.

Para que seja possível 
o cadastro nas aulas, é ne-
cessário que os municípios 
manifestem interesse em 
aderir ao programa. Se-
gundo a pasta, o edital de 
adesão será publicado em 
janeiro de 2021.

Após quatro anos pre-
so no Núcleo de Custódia, 
em Aparecida de Goiânia, 
Thiago Henrique Gomes 
da Rocha, de 32 anos, foi 
transferido para a cadeia de 
Nova Crixás, cidade há 383 
quilômetros de Goiânia. A 
transferência foi realizada 
sob sigilo, porém ao sabe-
rem sobre isto, nesta quar-
ta-feira, 09, policiais penais 

demonstraram preocupa-
ção com a presença do se-
rial killer naquela unidade.

Condenado a 668 anos 
de prisão por 29 homicí-
dios, Thiago Henrique era 
um dos 1133 presos que 
foram transferidos no sába-
do, 05, do Complexo Prisio-
nal de Aparecida de Goiâ-
nia, para cadeias do interior 
do estado. 

Na ocasião, o secretá-
rio da segurança pública, 
Rodney Miranda, declarou 
que a transferência era ne-
cessária ser feita reforma 
em parte da Penitenciária 
Coronel Odenir Guimarães 
(POG). O serial killer, no en-
tanto, não cumpria pena na 
POG.

Após a notícia da trans-
ferência de Thiago Henri-

que se espalhou, policiais 
penais encaminharam 
mensagens demonstrando 
preocupação em relação a 
mudança para o presidente 
do sindicato da categoria, 
Maxsuel Miranda. 

“É mais do que preocu-
pante, e sem explicação 
plausível, a transferência 
de um condenado de ta-
manha periculosidade, que 

estava em um presídio de 
segurança máxima, para 
uma cadeia pequena, sem 
estrutura, e sem segurança, 
como é a de Nova Crixás. 
Eu prefiro acreditar que 
nem mesmo o diretor geral 
sabia dessa transferência, 
mas ela é apenas um dos 
vários problemas que acon-
teceram no último sábado, 
quando detentos chegaram 

Número de casamentos cai em 
Goiás, mas cresce em Goiânia, diz IBGE
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O governador Ronaldo 
Caiado assinou na 
manhã desta quar-

ta-feira (09/12), no Salão Ver-
de do Palácio das Esmeraldas, 
um termo de cooperação 
técnica e financeira entre o 
Governo de Goiás, por meio 
da Goinfra, e o Fundo para 
Desenvolvimento da Pecuária 
em Goiás (Fundepec-GO) para 
elaboração de projetos de re-
construção de nove rodovias e 
construção de cinco pontes de 
concreto no Estado.

“Essa parceria encurta 
tempo, você recebe projetos 
muito bem elaborados. Não 
precisa ficar remendando, 
parando a obra. Isso é algo 
que eu aplaudo”, afirmou 
Caiado, que agradeceu a to-
dos os pecuaristas de Goiás, 
por intermédio da Funde-
pec, pela colaboração.

Presidente da Goinfra, Pe-
dro Sales explicou que é es-
sencial contar com projetos 
de engenharia de alto nível e 
performance para a boa go-
vernança de obras públicas. 
“Temos um diagnóstico de 
que mais de 50% de obras que 
geraram problemas dentro da 

Goinfra foram por falhas na 
concepção de projeto, que lá 
na frente acabam virando bri-
ga em tribunais de contas. E 
a população é a mais lesada, 
porque a obra vira uma con-
fusão e não tem a entrega.”

Segundo Sales, este era um 
problema histórico. Ele ainda 
agradeceu o apoio do presi-

dente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária de Goiás 
(Faeg), deputado federal José 
Mário Schreiner, que foi o re-
sponsável por articular a par-
ceria com o Fundepec-GO.

Schreiner, por sua vez, re-
gistrou a receptividade do 
Fundepec-GO para a propos-
ta do governo. “É importan-

te ressaltar que metade do 
caminho é cortado em ação 
como esta, quando a iniciativa 
privada entra no jogo, pois o 
processo licitatório de um pro-
jeto pode demorar tanto qu-
anto o de uma obra. Estamos 
diminuindo em torno de 50% 
do tempo necessário para ex-
ecução de obras”, pontuou. A 

previsão, segundo o presiden-
te da Faeg, é que até o fim do 
ano já devam ser apresenta-
dos alguns projetos para que a 
Goinfra comece a licitar.

O vice-presidente do Fun-
depec Goiás, Antônio Flávio 
Camilo de Lima, considerou 
os recursos do fundo o “azeite 
que protege a máquina”, pois 

apesar de não ser tão robusto 
quanto o do Estado vai permi-
tir que resultados sejam colhi-
dos ainda neste governo, nos 
próximos dois anos. “Vamos 
ter as condições para o de-
senvolvimento e escoamento 
da safra, mas também uma 
atenção especial nas ações de 
fiscalização e defesa sanitária. 
Em 2022, provavelmente reti-
raremos a vacinação de aftosa 
e isso vai impactar significati-
vamente em todo o processo 
produtivo da pecuária, tão im-
portante para Goiás.”

O presidente da Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
(Alego), Lissauer Vieira, ressal-
tou a importância do ato cele-
brado. “Sabemos da intenção 
e vontade do Governo do Es-
tado, entre todos seus mem-
bros e auxiliares, mas prin-
cipalmente do chefe maior, 
governador do Estado, em dar 
condições ao setor produtivo 
em produzir cada vez mais. E 
uma questão é a infraestrutu-
ra, bem como a burocracia, 
que às vezes atrasa e até 
mesmo impossibilita a reali-
zação de obras estruturantes 
para o Estado.”

O “amigo secreto”, tam-
bém conhecido como “ami-
go oculto”, seguirá como tra-
dição em 2020, pelo menos 
para 33% dos consumidores 
brasileiros que vão presente-
ar no Natal. É o que mostra 
pesquisa divulgada pela CDL 
Goiânia, realizada pela Con-
federação Nacional de Diri-
gentes Lojistas – CNDL, em 

parceria com a Offer Wise 
Pesquisas. Segundo o estu-
do, o dado representa uma 
queda de 9 pontos percentu-
ais em relação a 2019. Ainda 
assim, diante dos efeitos da 
pandemia, a previsão é de 
que cerca de R$ 5,6 bilhões 
sejam injetados na economia.

Estima-se ainda que 52,2 
milhões de pessoas partici-

pem de pelo menos algum 
“Amigo Secreto” no trabalho 
ou na família. As principais 
motivações apontadas pe-
los entrevistados foram o 
fato de gostar desse tipo de 
celebração (53%) e conside-
rar a brincadeira uma boa 
maneira de se economizar 
com presentes (39%). Há 
ainda aqueles que, apesar 

de entrar na brincadeira, si-
nalizaram não gostar desse 
tipo de comemoração: 17% 
disseram que participam 
para não serem vistos como 
antissociais.

Entre os 49% que não 
pretendem participar: 41% 
querem evitar a aglomera-
ção de pessoas devido as 
restrições impostas pela 

pandemia, 33% não gostam 
da brincadeira e 22% porque 
parentes, amigos e colegas 
de trabalho não têm o costu-
me de fazer esta brincadeira.

Metade (50%) dos entre-
vistados pretendem partici-
par de apenas um evento e 
outros 39% de dois. Em mé-
dia, os consumidores preten-
dem participar de 1,7 eventos 

de amigo secreto. A maioria 
(72%) realizará a brincadeira 
entre os familiares, seguidos 
daqueles que farão o amigo 
secreto entre amigos (36%) e 
colegas de trabalho (30%). Em 
média, os consumidores ouvi-
dos pretendem gastar R$ 64 
com cada presente, sendo 
que 46% planejam desem-
bolsar até R$ 50.

Reprodução

Amigo secreto deve movimentar R$ 5,6 bilhões na economia brasileira

Governador Ronaldo Caiado assina acordo 
de quase R$ 5 milhões para malha viária
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O governo federal zerou 
a alíquota do imposto 
aplicado para a impor-

tação de revólveres e pistolas, 
que atualmente é de 20% do 
valor do produto. A mudança 
passa a valer a partir de 1º de 
janeiro. A resolução do Co-
mitê Executivo de Gestão da 
Câmara de Comércio Exterior 
(Camex) foi publicada nesta 
quarta-feira (09/12) no Diário 
Oficial da União (DOU).

Na resolução estão descri-
tos produtos e alíquotas apli-
cadas no âmbito do Mercosul. 
O bloco econômico adota 
uma Tarifa Externa Comum 
(TEC) para uma série de bens, 
mas há a possibilidade de um 
país-membro determinar ex-
ceções e valores diferentes. 
Neste caso, o Brasil incluiu re-
vólveres e pistolas a sua lista 
de exceção de produtos com 
taxações diferentes daque-
las praticadas por Argentina, 
Uruguai e Paraguai.

O presidente Jair Bolsona-
ro comentou a medida por 
intermédio de uma publica-
ção em suas redes sociais, na 
qual aparece com uma arma 
na mão num clube de tiro. “A 
Camex editou a resolução ze-

rando a Alíquota do Imposto 
de Importação de Armas (re-
vólveres e pistolas). A medida 
entra em vigor no dia 1º de ja-
neiro de 2021”, escreveu.

Em seguida, Bolsonaro 
apontou também para me-
didas que zeraram o imposto 
de importação de 509 pro-
dutos usados no combate à 
covid-19. “O governo zerou 
impostos de importação de 
509 produtos para o comba-

te à covid-19, produtos que 
combatem o câncer, HIV, 
equipamentos de energia 
solar e produção médica, 
exames, cirurgias oftalmoló-
gicas, informática, arroz, soja 
e milho. Mais continuam em 
estudo”, concluiu.

Desde o início de seu man-
dato, Bolsonaro tomou medi-
das para flexibilizar o acesso 
a armamentos e munições 
para a população – uma de 

suas principais promessas de 
campanha. Em conversa com 
aliados, Bolsonaro já lamen-
tou inúmeras vezes não ter 
conseguido facilitar mais o 
acesso a armas por depen-
der de apoio do Congresso.

Em agosto, a Polícia Fede-
ral (PF) formalizou a autori-
zação para que cada cidadão 
brasileiro possa comprar até 
quatro armas. O decreto go-
vernamental tinha sido pu-

blicado em 2019, mas ainda 
faltava a definição das regas 
sob quais iriam ser feitos os 
registro de armas de fogo, 
cuja expedição é responsa-
bilidade da PF.

tTodas as ações do gover-
no para facilitar o acesso a 
armas de fogo têm sido criti-
cadas por ONGs e especialis-
tas em segurança pública. As 
medidas vão na contramão da 
opinião pública. Em dezembro 

de 2018, pesquisa Datafolha 
mostrou 61% dos brasileiros 
querem que posse de armas 
seja proibida. O levantamento 
ainda mostrou que 68% são 
contra facilitar acesso a ar-
mas. Em 2019, uma pesquisa 
Ibope apontou que  que 73% 
dos brasileiros são contrários 
à flexibilização de porte.

A família Bolsonaro tam-
bém é uma entusiasta do 
porte e posse de armas. Na 
semana passada, o deputa-
do federal Eduardo Bolso-
naro (PSL-SP), um dos filhos 
do presidente, publicou em 
suas redes sociais um foto-
grafia em que aparecia com 
uma arma de fogo no gabi-
nete presidencial.

Até agosto, o número de 
registros de armas de fogo em 
poder de colecionadores, ati-
radores e caçadores no Brasil 
mais do que duplicou na com-
paração com o ano anterior. 
Segundo dados do Exército e do 
Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, em 2019 foram regis-
tradas 225.276 armas no país. 
Entre janeiro e agosto deste ano 
o número de armas de fogo 
registradas no país disparou 
para 496.172 unidades.

Divulgação

Governo Federal zera imposto de 
importação de revólver e pistola



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 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466

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
-------------------------------
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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares F:3213-4848 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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

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

SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983

classificados Goiás, Tocantins e DF, 10 de Dezembro de 2020 DIÁRIO DO ESTADO6 



DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 10 de Dezembro de 2020 7

-------------------------------
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, 
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

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

SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Reprodução

A culinarista e apre-
sentadora Palmi-
rinha Onofre, 89 , 

deixou a UTI do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, 
em São Paulo. A notícia 
foi divulgada pela neta 
dela, a também culinaris-
ta Adriana Paula Rosa.

“Oi a todos os netinhos 
da Vovó Palmirinha. Como 
prometido, vim, com mui-
ta alegria, dizer que nossa 
amada vovozinha deixou a 
UTI hoje. Ela está bem, já 
pediu para passar perfume, 
arrumar o cabelo, passar ba-
tom. Em poucos dias já esta-
rá em casa, se Deus quiser. 
Agradeço a todos que dei-
xaram uma mensagem de 
carinho, a todas as orações 
e pensamentos positivos”, 
disse ela no Instagram.

Em 2 de dezembro ela 
foi internada após passar 
mal na terça (1º). Segundo 
a sua assessoria de impren-
sa, os primeiros exames 
identificaram baixa de só-
dio no sangue. Por precau-
ção, ela foi encaminhada 

à UTI do Hospital Oswaldo 
Cruz para que seja feita a 
reposição de sódio.

A família resolveu le-
var Palmirinha ao pronto-
-socorro após ela ter uma 
crise de vômito. Boletim 
médico divulgado na oca-
sião informava que a apre-
sentadora tratava quadro 
de distúrbio metabólico e 
que seu quadro era estável. 
Não há previsão de alta.

No final de outubro, a 
apresentadora havia sido 
internada para tratar uma 
infecção urinária.

Carreira
Palmirinha tem uma car-

reira de sucesso. Em recente 
entrevista ao F5, da Folha 
de S.Paulo, ela contou que 
aprendeu as receitas sozinha, 
sem faculdade nem aulas.

Chegar ao patamar que 
atingiu e ainda ser lembrada 
para programas de TV, para 
ela, é uma felicidade. “Fui 
aprendendo com a vida. Fui 
banqueteira com orgulho. E 
agora ainda me vejo no ar.”

Lançado mundialmen-
Lançado mundialmente 
na última quinta-feira, 

3, “Tudo Bem no Natal que 
Vem” é o primeiro filme na-
talino brasileiro da Netflix. 
Sem neve, gorro, roupas 
de frio, o longa de comédia 
protagonizado por Leandro 
Hassum traz um Natal bem 
a moda brasileira: sol, com-
pras, comidas típicas do país 
na mesa e claro, a famosa e 
calorosa reunião de família.

Liderando em primeiro lu-
gar entre os conteúdos mais 
assistidos na Netflix Brasil, 
a história é contada através 
da perspectiva de Jorge, um 
homem de meia idade que 
faz aniversário no Natal, e que 
por conta de um trauma de 
infância em ter que dividir a 
data com seu aniversário, sim-
plesmente odeia este dia.

Mas assim como grande 
parte do mundo, não tem 
como evitar o Natal, sobre-
tudo quando se tem uma es-
posa como Laura, interpreta-
da por Elisa Pinheiro, que faz 
questão de reunir a família 
para a famigerada ceia de 
Natal todos os anos.

Era natal de 2010, o papai 
noel não pôde estar na festa 
porque a irmã de Laura havia 
terminado com o cara que 
justamente iria exercer o pa-
pel do vovô mais comentado 
nas festa natalinas. E assim 
Jorge (Leandro Hassum) aca-
bou sendo o escolhido para 
ser papai noel daquela noite.

Tudo poderia ocorrer 
bem, se ele não tivesse caí-
do do telhado e batido for-
temente cabeça no chão, lhe 
causando uma espécie de 
amnésia, a qual o faz lembrar 
apenas do dia 24 de dezem-
bro e deixando-o eternamen-
te preso apenas nessa data, 
revivendo-a ano após ano.

Há quem diga que Has-
sum é o Adam Sandler brasi-
leiro, título conquistado por 
ser um dos principais atores 
de comédia do país e possuir 
um estilo próprio de fazer 
comédia, que é replicado 
não só nesse, mas na maio-
ria dos filmes protagoniza-
dos pelo ator.

O roteiro e a direção da 
obra também são caracte-
rísticas a serem celebradas 
porque além de trazer um ar 

brasileiro pro Natal, a com-
binação entre esses dois tó-
picos funcionou muito bem, 
surpreendendo o expecta-
dor com uma história inédita 
para o país. Convenhamos, 
saiu do convencional com 
maestria, apesar de, às ve-
zes, as piadas de “tiozão” 
do Hassum darem uma leve 
vontade de revirar de olhos.

Vale ressaltar que eles 
trazem algumas pequenas 
militadas, mas que cabem 
super bem dentro do roteiro, 
não deixando a mensagem 
alto totalmente banal ou ex-
tremamente forçado. Como 
por exemplo, quando a filha 
de Jorge (Leandro Hassum) o 
acorda reclamando que não 
quer receber uma boneca e 
sim uma bicicleta.

A participação especial 
de Danielle Winits é me-
morável, apesar de fazer 
a mesma personagem de 
sempre. Na trama ela faz a 
secretária Márcia, que está 
tendo um caso com Jorge 
(Leandro Hassum) há qua-
tro anos. Mas, só durante o 
restante do ano, já que no 
dia 24 de dezembro ele é 

transportado para sua “re-
alidade”. Isso faz com que 
Márcia (Danielle Winits) fi-
que furiosa e faça de tudo 
para trazê-lo à “realidade” 
dela, a qual eles são amantes 
e futuramente, casados.

O que não pode deixar 
sem citar é a cena em que 
Márcia (Danielle Winits) está 
fantasiada de mamãe noel. 
Intencionalmente ou não, a 
alusão a Mariah Carey é per-
ceptível. Não é a primeira vez 
que a brasileira é comparada 
com com a cantora norte-
-americana, mas é que nesse 
caso ficou muito explícito, já 
que a Mariah Carey é conside-
rada a rainha do Natal.

Pequenas tiradas satíri-
cas, inclusive com foco polí-
tico, são inseridas na trama. 
São simples, mas elas insti-
gam o expectador induzir o 
que eles realmente querem 
falar. Em uma das cenas é 
citada a tal capa para torno-
zeleira eletrônica. Perguntas 
como “você acha que esse 
governo chega até o final 
do ano que vem?” ou “Você 
votou no…” com certeza não 
são por mero acaso.
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Tudo Bem no Natal que Vem 
é a grande surpresa da Netflix

Palmirinha deixa UTI após 
uma semana internada e já 
pede para passar batom


