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De norte a sul, Brasil está fechando
novamente por conta do coronavírus
Mesmo com o começo da vacinação da Covid-19, neste final de fevereiro o país está entrando novamente em fase de restrições, semelhante à
fase inicial da pandemia em 2020, quando, por meio de decretos impostos pelas autoridades estaduais ou municipais, ou ainda por ambos. p2

Satélite Amazonia 1 chega
à órbita com
sucesso e inicia
transmissão
de dados p4
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Goiânia mantém
autorização para
aulas presenciais
com 30% p2
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Fim do Sr. Cabeça de
Batata: brinquedo
icônico adota gênero neutro p8
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Quatro são presos após arremesso
de drogas com drone dentro da CPP
Em uma ação conjunta, militares do Graer, e policiais penais do GOPE
prenderam três homens e uma mulher que usavam um drone para arremessar drogas para dentro da Casa de Prisão Provisória (CPP). p2
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De norte a sul, Brasil está fechando
de novo por conta do coronavírus
M
esmo com o começo da vacinação da
Covid-19 no Brasil,
neste final de fevereiro o país
está entrando novamente em
fase de restrições, semelhante
à fase inicial da pandemia em
2020, quando, por meio de decretos impostos pelas autoridades estaduais ou municipais,
ou ainda por ambos, os comércios, as escolas, as igrejas e os
agrupamentos sociais foram,
se não totalmente proibidos,
pelo menos restringidos.
No estado de Goiás, onze
cidades da região do Vale
do São Patrício já se uniram
para estabeleceram novos
decretos, que já estão em vigor. No município de Ceres,
por exemplo, estão restritas
as atividades do comércio e
da indústria, durante 15 dias,
podendo funcionar apenas
por delivery ou drive-thru.
Estão proibidas também as
reuniões em público, a prática
de esportes coletivos e até missas. Na tarde desta sexta-feira,
o governador Ronaldo Caiado
atendeu reunião pedida pelos
prefeitos de Goiânia, Rogério
Cruz, e de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, para
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estudar a ideia dos lockdowns.
Outros 16 prefeitos da região
metropolitana se uniram a
eles, no encontro decisivo.
No Sul do país, o governo
de Santa Catarina já anunciou o fechamento de todos
os serviços considerados não
essenciais neste fim de semana e no próximo, das 23h da
sexta-feira até as 6h da segunda-feira seguinte. No Paraná,
o governador Ratinho Júnior,
do PSD, decretou toque de
recolher por 9 dias seguidos, a

Goiânia mantém autorização
para aulas presenciais com 30%

Embora a portaria divulgada pela prefeitura de Goiânia
neste sábado tenha imposto
restrições duras para maioria
do comércio, por causa da
pandemia, nas escolas a situação permanecerá a mesma:
o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) manteve autorização para que as instituições
de ensino funcionem com
30% da capacidade.
Este percentual havia sido
definido em reuniões passadas do Centro de Operações
Emergenciais (COE), um colegiado do qual fazem parte

órgãos responsáveis pelo controle da pandemia no Estado.
A prefeitura optou por não
interferir no posicionamento
do COE. Detalhe: a portaria
estende essa autorização para
escolas dos ensinos infantil,
fundamental e médio. Não há
menção ao ensino superior.
Veja o que diz o texto: “[permitido funcionamento de] estabelecimentos públicos e privados de educação nas etapas
infantil, fundamental e médio,
limitada ao máximo de 30%
(trinta por cento) da capacidade total da instituição”,
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partir das 20h. A partir desta
hora, toda a população deve
permanecer dentro de casa.
No Nordeste, o estado do
Pernambuco também terá
toque de recolher a partir das
22h, e o governador Paulo Câmara já avisou que colocará a
polícia nas ruas para fiscalizar
o cumprimento da nova regra, prometendo ainda o enrijecimento nestas medidas,
caso sejam descumpridas.
Em 68 municípios do Agreste
e do Sertão, segundo o jor-

nal Diário de Pernambuco,
as atividades sociais estão
proibidas a partir das 17h,
no meio da semana.
No estado de São Paulo,
o toque de recolher também
começa nesta sexta-feira, 26,
a partir das 23h. Na Bahia, a
situação é semelhante: a partir das 17h desta sexta-feira,
até a madrugada da próxima
segunda, 29, “estão suspensas todas as atividades não essenciais nos 417 municípios“,
escreveu o governador Rui

Costa, no Twitter.
Em estados como São
Paulo e Goiás, enquanto os
governadores e prefeitos estudavam os decretos, grupos
de comerciantes iam às ruas,
contra o lockdown. Já se manifestou contra o “fecha-tudo”
o presidente da República, Jair
Bolsonaro: “Tem que parar
com isso e fechar tudo!”, disse
o presidente em discurso no
último dia 11, quando participou de entrega de títulos de
terras no Maranhão.

Após reunião com comitê Senador
Canedo decide não aderir a lockdown
Após reunião com o
Comitê de Enfrentamento
à Covid-19 na manhã deste sábado (27), o prefeito
de Senador Canedo, Fernando Pellozo (PSD), informou que não vai aderir ao
lockdown que deverá ser
implementado na segunda
(22) por municípios como
Goiânia e Aparecida. No
entanto, segundo ele, a
fiscalização na região será
intensificada para o cumprimento das medidas de
restrição já em vigor.
O anúncio foi feio nesta manhã, após Pellozo
se reunir com o Comitê
de Enfrentamento à Covid-19, composto por integrantes da Prefeitura de
Senador Canedo, forças
de segurança e representantes do comércio local.

Conforme o gestor, o
município vai manter todas as restrições já vigentes e vai intensificar a fiscalização do cumprimento
dessas medidas. “No entanto, por enquanto, não
vai decretar fechamento
total da cidade”.
“Nós entendemos que

a situação de Canedo, que
era crítica e ficou em alerta, não precisamos neste
momento decretar o lockdown. Podemos decretar a qualquer momento,
mas vamos manter as medidas de restrição e intensificar a fiscalização”, afirmou o prefeito Pellozo.
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Quatro são
presos após
arremesso
de drogas
com drone
dentro da
CPP
Em uma ação conjunta, militares do Grupo
de Radiopatrulha Aérea
(Graer), e policiais penais
do Grupo de Operações
Penitenciárias Especiais
(GOPE) prenderam três
homens e uma mulher que
usavam um drone para arremessar drogas para dentro da Casa de Prisão Provisória (CPP), em Aparecida
de Goiânia. Um revólver
calibre 3.57, porções de
cocaína, balanças de precisão, e 50 quilos de maconha foram apreendidos.
Os policiais chegaram
ao quarteto depois que
algumas porções de maconha foram arremessadas por um drone na
tarde de sábado (27), no
pátio da CPP. Ao identificarem o carro usado pelo
operador do equipamento, que pode ser controlado a até três quilômetros
de distância, os policiais
conseguiram abordá-lo.
Além de confessar o
arremesso, o jovem delatou onde residiam seus
três comparsas, que acabaram presos em Goiânia
na Vila Coronel Cosme, no
Setor Faiçalville, e no Setor Três Marias. Nos três
endereços, foram apreendidos, além da droga, balanças, e da arma de fogo,
várias facas, celulares, e
carregadores.
A polícia informou
apenas a idade dos quatro presos, 29 (dois deles), 33, e 44. A mulher,
ainda de acordo com o
que apuraram os policiais,
é mãe de um detento de
22 anos que está preso na
CPP desde o ano passado após ter sido flagrado,
também pelo Graer, tentando introduzir drogas
naquela
penitenciária,
com o uso de um drone.
Junto com os entorpecentes, arma, celulares, e
o drone, os quatro presos
foram encaminhados para
a Central de Flagrantes,
onde acabaram autuados
por tráfico de drogas, e associação para o tráfico.
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Governador anuncia restrições mais
severas para conter avanço da pandemia
O
governador Ronaldo
Caiado recebeu, na
tarde deste sábado
(27/02), no Palácio das Esmeraldas, prefeitos de municípios da região metropolitana
de Goiânia que anunciaram o
início de um novo protocolo
de isolamento para conter o
agravamento da pandemia da
Covid-19. A medida, definida
após uma série de tratativas,
selou um acordo entre os 20
gestores municipais da região
e terá apoio do governo estadual para consolidar as ações
que visam resguardar vidas.
“Todos nós damos as mãos
para podermos não deixar
faltar leito a nenhum cidadão
que necessite de um atendimento médico e até do atendimento em UTI [Unidade de
Terapia Intensiva]”, afirmou o
governador.
Ao cumprimentar os prefeitos “pela coragem ao assumir uma posição em defesa
da vida”, com o respaldo do
governo do Estado de Goiás,
Caiado lembrou das tentativas recentes de contenção
do vírus e “endurecimento de regras” anteriores ao
Carnaval que foram descumpridas. “A ponderação
que faço nessa hora é que
reflitam bem. De um gesto
impensado, apesar de vocês
terem sido alertados, no momento do Carnaval, é isso que
se produz hoje neste momento: ou seja, a conta está sendo
paga num momento difícil,
de uma sobrecarga, de um
vírus que tem a capacidade
de transmissibilidade muito
maior que o anterior e com
consequências muito mais
trágicas que o anterior.”
A vigência dos decretos
dos municípios é de sete dias
com validade a partir da próx-
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ima segunda-feira (1°/03).
Após o prazo, será realizada
uma avaliação pelas administrações municipais sobre
a necessidade de prorrogar
o fechamento por mais sete
dias. As normativas editadas
pelas prefeituras determinam
o fechamento de todas as atividades não essenciais, com
particularidades para cada
município, mas com regras
comuns a serem seguidas.
O tom adotado pelos prefeitos foi sinalizado na reunião
realizada sexta-feira (26/02)
no Paço Municipal, em Goiânia, que também reuniu representantes do setor empresarial. Na ocasião, Caiado
reiterou a preocupação com o
avanço da Covid-19, principalmente, pela alta transmissibilidade de novas cepas da do-

ença e número crescente de
infectados. “No momento em
que tivemos conhecimento
desta nova cepa, em que nós
vimos a capacidade de transmissibilidade muito maior e
atingindo também pessoas
com a faixa etária bem mais
jovem e com a evolução tão
rápida, nós já estávamos atentos ao fato. Hoje essa variante
já é uma contaminação comunitária e, assim, nós vemos
pontos críticos no Estado de
Goiás”, alertou.
O governador também
reforçou a importância da
contrapartida da população.
“Ninguém quer causar prejuízo a quem quer que seja.
O que nós queremos é salvar vidas. Um período curto
para nós baixarmos esse percentual e não chegarmos ao

ponto que a população não
tenha serviço médico para
ser atendida”, defendeu ao
lembrar os altos índices de
ocupação nas UTIs em todo
o Estado. Ao mesmo tempo,
assegurou alinhamento às
decisões municipais anunciadas. “Terá, por parte do
governo, total apoio dentro
da premissa que sempre foi
para mim uma máxima da
qual eu nunca saí: salvar vidas. Este é o nosso compromisso”, salientou.
O prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, endossou as
palavras do governador em
defesa da vida e alertou
sobre a mortalidade do vírus,
mesmo para os casos em
que há pronto atendimento
médico. “Quero aqui lembrar
que não adianta aumentar lei-

tos. A cada dez pessoas que
entram no leito de UTI, cinco
perdem a sua vida. Portanto,
contamos com o apoio de
toda a população goianiense, de todos que residem
nos municípios do Estado
Goiás, para que possam fortalecer o nosso pedido, o nosso
decreto”, defendeu.
Para o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo
Mendanha, a medida é “desconfortável”, mas necessária
para conter o crescimento
da Covid-19. “Sempre fui favorável ao setor produtivo, às
pessoas poderem trabalhar,
mas o instinto de sobrevivência nesse momento fala mais
alto. O que não podemos é
deixar de dar o atendimento
às pessoas que, nesse momento, necessitam de acom-

panhamento médico, quem
sabe de uma UTI, quem sabe
de ser entubado”, ponderou.
Mendanha
conclamou
os moradores de Aparecida
que se solidarizarem com
as famílias em luto. “Mais
do que nunca, peço a minha população para se unir
nesse momento, ao em vez
de estarmos em casa nesses
sete dias recebendo amigos,
que nós possamos todos estar imbuídos em realmente
enfrentar a Covid-19 e todos nos solidarizando com
aqueles que estão sofrendo,
aqueles que perderam entes
queridos”, assinalou.
O sentido de união em um
“momento difícil” foi destacado pelo prefeito de Goianira,
Carlão da Fox. “Nós tomamos
essa atitude, sabemos que vamos desagradar muitas pessoas, mas não podemos, em
momento algum, abrir mão
da nossa responsabilidade”.
O procurador-geral de
Justiça, Aylton Vechi, definiu
a situação como “o momento mais grave” enfrentado na
pandemia. “Pela gravidade
do momento, quero dizer que
considero exemplar a postura do governador do Estado
e dos prefeitos que integram
a região metropolitana”,
declarou. Vechi também manifestou apoio por parte do
Ministério Público de Goiás
(MP-GO) aos gestores e todos
que atuam à frente de instituições e poderes em defesa
da sociedade. “O MP continuará trilhando e exercendo
a suas funções, apoiando os
prefeitos dos municípios da
região metropolitana e todos
aqueles que eventualmente precisarem ajustar a sua
postura para que nós tenhamos vidas salvas”.
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Satélite Amazonia 1 chega à órbita com
sucesso e inicia transmissão de dados
E
m apenas 17 minutos
após o lançamento,
ocorrido à 1h54 (horário de Brasília), o satélite Amazonia 1 alcançou o
destino a 752 quilômetros
de altitude da superfície da
Terra. O lançamento ocorreu
a partir do Centro Espacial
Satish Dhawan, na cidade de
Sriharikota, na província de
Andhra Pradesh, na Índia
Atualmente, outros dois
satélites brasileiros de sensoriamento remoto já estão
em operação no espaço:
o CBERS-4 e o CBERS-04A,
lançados em 2014 e 2019,
respectivamente. Diferentemente do Amazônia -1, no
entanto, ambos os equipamentos de exploração espacial foram desenvolvidos em
parceria com a China, em uma
proporção de 50% para cada
país. “O Amazônia-1 é o primeiro satélite exclusivamente
brasileiro, tendo sido integralmente concebido, projetado,
desenvolvido, integrado, testado, e em breve, operado
pelo Brasil”, afirma a diretora
substituta do Inpe (Instituto

Divulgação

Nacional de Pesquisas Espaciais), Mônica Rocha.
“A importância do feito passa por duas principais
questões: a capacidade do
Brasil de realizar uma importante tarefa de forma totalmente autônoma e de ter o
domínio do ciclo completo de

produção de um satélite desse porte — 640 quilos e 2,5m
de altura —, o que coloca o
país em um grupo de menos
de 20 países com essa competência”, completa.
Isso inclui integrar, testar
e acompanhar o lançamento, realizar as manobras ini-

ciais para o posicionamento
do Amazônia-1 na órbita
correta, verificar o funcionamento adequado de todos
os equipamentos e subsistemas, realizar a operação durante a vida útil do satélite —
que é de pelo menos quatro
anos — e, por fim, promover

sua retirada de órbita, ao
término da missão.
A importante tarefa do
novo satélite é monitorar desmatamento na região amazônica e o desenvolvimento da
agricultura em todo o território nacional. Para isso, o equipamento de exploração espacial será colocado em uma
órbita sol-sincrona — isto é,
que permite passagens sucessivas sobre o mesmo ponto
da Terra à mesma hora solar
— a uma altura de 760km e
cruzará a Linha do Equador no
sentido Norte-Sul às 10h30 do
horário local, viajando a uma
velocidade de quase 27 mil
quilômetros por hora.
A essa velocidade, o satélite levará apenas cem
minutos para dar uma volta
na Terra, permitindo com
que ele obtenha imagens de
qualquer ponto do planeta
a cada cinco dias. Conjuntamente, o CBERS-4 e CBERS-04A irão promover imagens
recorrentes do território
brasileiro a cada dois ou três
dias. “Os dados estarão disponíveis gratuitamente para

a comunidade científica, órgãos governamentais, empresas e quaisquer usuários
interessados em uma melhor compreensão do ambiente terrestre”, diz a diretora substituta do Inpe.
Mônica ressalta que, em razão da política brasileira de livre
distribuição de imagens de satélites, que tem sido praticada
desde o início dos anos 2000,
o Brasil é hoje um dos maiores
distribuidores de imagens de
satélites gratuitas do mundo.
O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, acompanhou desde o Centro Espacial de Satish Dhawan, na Índia.
O primeiro astronauta brasileiro festejou o sucesso do lançamento. “Este é o resultado do
esforço de muitas pessoas, que
por muitos anos trabalharam
no desenvolvendo do satélite
Amazônia-1”, afirmou.
“O lançamento de hoje representa para o Brasil o início
de uma nova era para a indústria de produção de satélites e para o desenvolvimento
aeroespacial”, completou o
ministro Marcos Pontes.
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Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
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
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------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
------------------------------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
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 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

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 4x4 pneus novos
R$88.500,00 F:3213-4848
------------------------------HILUX 07/07 vinho 3.0
automática diesel srv 4x4
R$77.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15
prata 2.0 xei automático
seminovo 20 mil km revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp:8438-7649
------------------------------SANDERO 12/13 prata
1.6 stepway automático
única dona 20 mil km
pneus novos R$37.800,00
F :3213-4848 whatsapp:
99 15-3466
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2672
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------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
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040
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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

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

ALUGUEL

------------------------------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. 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

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,
ragem. 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.
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
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063

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,
preendimentos.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

------------------------------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)
-------------------------------

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

DIÁRIO DO ESTADO
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

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------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
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------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.
------------------------------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
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.

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@
hotmail.com

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

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

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
------------------------------venha
GABRIELLA
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
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Globo de Ouro abre temporada
de prêmios na era da pandemia

O

Reprodução

Reprodução

Golden Globe Awards, ou Globo de
Ouro, de 2021 terá
a marca da pandemia de
Covid-19. A cerimônia, tradicionalmente realizada em
janeiro, teve a data alterada
e será neste domingo (28/2),
às 22h, em Beverly Hills, Califórnia (EUA). Antes mesmo
de acontecer, a 78ª edição
do evento já é considerada
histórica, não apenas pelo
formato híbrido, presencial
e virtual, mas, principalmente, pelo grande espaço
ocupado por produções do
streaming nas indicações
ao prêmio neste ano.
O evento de domingo
abre a temporada de premiações do cinema e da televisão. O Globo de Ouro será
seguido pelo Critics Choice
Awards em 7 de março, o
Screen Actors Guild Awards
em 4 de abril e o BAFTAs em
11 de abril. Por fim, o maior
deles, o Oscar 2021, a ser realizado em 25 de abril.
Protagonismo do streaming
Com a maior parte dos
cinemas fechados em todo
o mundo em virtude da pandemia, o streaming assumiu
uma grande parte dos lançamento de produção em 2020.
Adotando o mesmo critério
do Oscar, o Globo de Ouro
permitiu que filmes não exibidos nos cinemas fossem elegíveis à premiação.
Enquanto estúdios protelaram a estreia de longas, as
plataformas entregaram novidades ao público. Vários títulos indicados ao prêmio neste
ano tiveram exibição somente
em plataformas digitais.
Destaque para a Netflix
que, no total, somou 42 indicações. A empresa lidera
tanto em televisão, com o
seriado britânico The Crown,
quanto em cinema, com o
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Fim do Sr. Cabeça de
Batata: brinquedo icônico
adota gênero neutro

longa-metragem Mank, cada
um em seis categorias.
O segundo a acumular
mais indicações na categoria de filmes, foi o Amazon
Prime Video, com sete produções na disputa. Destaque
para Borat: Fita de Cinema
Seguinte.
A Disney conseguiu emplacar Nomadland, Soul,
Dois irmãos, Hamilton e A
Vida Extraordinária de David Copperfield. A Warner
teve quatro indicações, com
Tenet, Judas, O Messias Negro e Os Pequenos Vestígios,
enquanto a Universal teve
três, com Os Crood 2 e Relatos do Mundo, parceria com
a Netflix. Canal tradicional
nas premiações, a HBO ficou
bem abaixo da Netflix e emplacou somente sete indicações em televisão.

Mulheres em destaque
No Globo de Ouro 2021, os
indicados para os prêmios de
melhores profissionais do cinema e da televisão, dentro e
fora dos Estados Unidos, foram
anunciados nas redes sociais e
na página oficial da associação,
pelas atrizes Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson.
“Esta é uma edição histórica, pois temos três mulheres
indicadas para o prêmio de
melhor direção: Regina King
(One night in Miami), Emerald Fennell (Promising young
woman) e Chloé Zhao (Nomadland). Além disso, disputam
a premiação 16 filmes exibidos apenas nas plataformas
de streaming, concorrendo
em várias categorias”, explica
Douglas Domingues, professor de Rádio e TV do FIAM-FAAM Centro Universitário.

Favoritos ao prêmio
As chances de Chadwick
Boseman, que contracenou com Viola Davis em A
Voz Suprema do Blues, ganhar o prêmio na categoria
de Melhor Ator em Filme
de Drama são grandes.
Seria um prêmio póstumo, pois o ator faleceu em
agosto de 2020.
Maria Bakalova (Borat:
Fita de Cinema Seguinte) é
favorita o prêmio na categoria de Melhor Atriz em
Filme – Musical ou Comédia. No grupo de astros
que atuaram nesse tipo de
produção, Sacha Baron Cohen (Borat: Fita de Cinema
Seguinte) tem maior probabilidade de receber o prêmio. Lin-Manuel Miranda
(Hamilton) vem logo atrás,
támbem com chances.

O Sr. e a Sra. Cabeça de
Batata se tornarão neutros
em relação ao gênero, anunciou nesta quinta-feira (25) a
empresa que fabrica o popular brinquedo de plástico.
A Hasbro disse que está
retirando os pronomes do
nome das batatas “para
promover a igualdade e inclusão de gênero”.
A partir do final deste
ano, o brinquedo lançado
há quase 70 anos passará a
ser conhecido simplesmente como “Cabeça de Batata”.
“A Hasbro anunciou hoje
que a marca icônica será
reinventada para o consumidor moderno”, diz um comunicado no site do fabricante.
O nova versão brinquedo,
no qual as crianças adicionam características faciais
e roupas ao corpo de uma
haste de plástico, chegará às
prateleiras no outono.
Isso permitirá que as
crianças “imaginem e criem
sua própria família Cabeça

de Batata”, disse Hasbro.
“A forma como a marca
existe atualmente - com o
“Sr.” e a “Sra.”- é limitante
quando se trata de identidade de gênero e estrutura
familiar”, disse a gerente
geral da Hasbro, Kimberly
Boyd, à revista de negócios
Fast Company. “A cultura
evoluiu”, acrescentou ela.
O Sr. Cabeça de Batata
foi lançado em 1952. No
rastro de seu sucesso, Sra.
Cabeça de Batata, junto
com acessórios femininos
tradicionais, foi lançado no
ano seguinte.
A mudança segue outras atualizações de marcas
clássicas, incluindo Barbie,
que inicialmente era conhecida por ser alta, branca e loira, mas agora vem
em uma variedade de etnias e formas corporais.
Em 2019, a gigante global de brinquedos Mattel
lançou uma linha de bonecos de gênero neutro.

