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Anvisa aprova resolução que regulamenta
a importação de medicamentos e vacinas
A Anvisa aprovou resolução que regulamenta “autorização excepcional e temporária” para que estados, municípios e o Distrito Federal
importem medicamentos e vacinas para covid-19 que não possuam registro sanitário ou autorização para uso emergencial no Brasil. p4

Mesmo com
redução economica, arrecadação tributária do Estado
cresce 17,12%
em janeiro p3
(62) 3010-4014

Em dois meses,
Seinfra faz 56 km
de asfalto novo
em Goiânia p2
(62) 98219-1904

Procon Goiás intensifica fiscalização
nos postos de
combustíveis p2
/diariodoestado

Bancos de sangue têm pior cenário
da pandemia com déficit de 49%
A Hemorrede Pública de Goiás registrou, no último mês, um déficit de 49%
em seus estoques de sangue e hemocomponentes. Este é o pior cenário
enfrentado desde o início da pandemia, segundo a diretora-técnica. p2
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Bancos de sangue têm pior cenário
da pandemia com déficit de 49%
A
Hemorrede Pública de
Goiás registrou, no último mês, um déficit
de 49% em seus estoques de
sangue e hemocomponentes.
Segundo a diretora-técnica da
unidade, Ana Cristina Novais,
este é o pior cenário enfrentado desde o início da pandemia. “O número de doadores
voluntários caiu e estamos
com a coleta 32% abaixo do
ideal”, informou ela.
Novais explica que o cenário é reflexo de vários fatores. “Houve a redução da
idade máxima para ser um
voluntário de 69 para 59 anos,
diminuição das coletas externas, visto que muitas empresas estão fechadas devido
ao decreto municipal para
enfrentamento da covid-19,
além do alto número de pessoas que estão inaptas por
terem tido contato com pessoas com covid nos últimos 14
dias ou que tiveram a doença
e ainda não completaram 30
dias sem os sintomas”, afirma.
A diretora também destaca que houve um aumento
considerável da demanda
de sangue pelas unidades
de saúde do Estado. “Nesse
período do ano temos um
aumento relacionado a casos
de hemorragias digestivas,
atendimento aos hospitais de
urgência, além disso, houve
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uma ampliação do número de
hospitais no Estado para atendimento de pacientes com
covid, o que também elevou a
procura de hemocomponentes”, considera Novais.
Ela lembra que para fazer
uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter
peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto
válido em todo o território
nacional e idade entre 16 e
59 anos, sendo que antes
de completar 18 anos é necessária uma autorização

Procon-GO intensifica fiscalização nos postos de combustíveis
O Programa de Defesa
do Consumidor de Goiânia
(Procon Goiânia) anunciou
que vai intensificar nesta
quinta-feira (11/3) a fiscalização nos postos de combustíveis da capital com o
objetivo de averiguar os
motivos que ocasionaram a
alta nos preços. A ação específica será realizada até o
final deste mês.
Durante a fiscalização,
cerca de 30 postos serão notificados para a apresentar
as notas fiscais de venda e
compra dos combustíveis.
“Os postos terão que enviar
para o Procon, no prazo de 5
dias, as notas fiscais de com-

pra e venda dos meses de
janeiro, fevereiro e da presente data do diesel. Apresentar também justificativa
sobre a cobrança do Imposto Federal, PIS e COFINS,
constantes no cupom fiscal,
caso houver”, explica o presidente do Procon Goiânia,
Gustavo Cruvinel.
Além disso, o Procon
Goiânia tem orientado os
consumidores a denunciarem quando encontrarem
alguma irregularidade nos
postos de combustíveis. As
denúncias podem ser feitas
por meio do telefone (62)
3524-2942 ou no Aplicativo
Prefeitura 24 horas.
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dos pais ou responsáveis. A
orientação é que doadores
acima de 60 anos, fiquem
em casa, visto que são pessoas do grupo de risco do
novo coronavírus.
Além disso, quem tomou
a vacina da febre amarela
deve aguardar 30 dias para
fazer uma doação. Já para a
vacina contra gripe, o prazo
é de 48 horas. No caso da
vacina contra o novo coranvírus é preciso esperar 48
horas após a Coronavac ou
Covaxin, e sete dias após a

aplicação das demais. Pessoas que tiveram contato
com pacientes infectados
ou com suspeita de covid-19
devem ficar 14 dias sem poder doar, já para quem foi
considerado caso suspeito
ou confirmado, o prazo de
inaptidão é de 30 dias após
a remissão dos sintomas.
Doação agendada
As doações de sangue
têm sido marcadas pelo Hemocentro. Os voluntários
devem fazer o agendamento

da doação de sangue pelo
site agenda.hemocentro.org.
br ou pelo telefone 0800 642
0457. “O agendamento é uma
medida para evitar aglomerações, como ação de segurança para o doador diante da
pandemia covid-19”, destaca
Novais. A ferramenta garante
celeridade ao atendimento
nas unidades de todo o Estado. É possível também
fazer doação de sangue em
casa solicitando a Unidade
Móvel no seu condomínio
com grupo de 60 pessoas.

COD apreende 2.500 litros de agrotóxicos ilegais entre Goiás e o Distrito Federal

Nesta quarta-feira, 10,
uma equipe do Comando
de Operações de Divisas
(COD), apreendeu 2.500
litros de defensivos agrícolas sem documentação. A ação teve início
durante abordagem a um
veículo carregado com

galões em rota interestadual no trecho entre
Goiás e Distrito Federal.
O condutor do veículo
não apresentou aos policiais qualquer documento
acerca da origem, destino,
arrecadação tributária e
transporte dos defensivos

agrícolas, que estão avaliados em R$ 250 mil.
A carga foi apreendida
juntamente com o veículo
que servia de transporte
para os defensivos. O condutor do veículo foi encaminhado à delegacia para
as providências legais.
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Em dois meses, Seinfra
faz 56 km
de asfalto
novo em
Goiânia
A Seinfra de Goiânia fez
56 quilômetros de asfalto
novo em cinco bairros da
capital nos dois primeiros
meses de 2021. O trabalho
iniciou pelos bairros com
maior adensamento populacional: Vila Nova, Leste
Universitário, Marista, Capuava e Balneário.
“A determinação do prefeito Rogério Cruz é a conclusão de todas as obras iniciadas na gestão anterior”,
diz Luiz Bittencourt. Os
próximos bairros que irão
receber a benfeitoria do
asfalto novo são os setores
Bueno, Vila Itatiaia, Goiá,
Aeroviá“No asfalto novo
são três frentes de trabalho
concentradas na execução
dessas obras que são realizadas por equipes que
atuam em dois turnos permanentemente para obter
a maior produtividade e
causar o menor transtorno. Boa parte dessas obras
são realizadas no período
noturno”, explica o secretário, “o prefeito Rogério
Cruz acompanha minuciosamente o avanço destes
serviços, e queremos que o
programa de pavimentação
dos 630 km esteja concluído até o final deste ano”.
“Em outra frente estamos realizando a pavimentação asfáltica convencional com CBUQ em
21 bairros da nossa cidade.
A execução das obras nesses locais obedece a outro
tipo de cronograma que
prevê também a integração e execução da rede de
drenagem”, disse, “por isso
durante o período chuvoso
fica praticamente impossível avançar com essas
obras que estão paralisadas
desde o final de dezembro,
e deverão ser retomadas
no início de abril, quando
inicia a estiagem na nossa
região e permite as construtoras desenvolverem integralmente o seu plano de
ação acelerando as obras.
Dentro da nossa programação, as obras de pavimentação asfáltica destes 21 bairros devem estar concluídas
até meados de setembro.”,
informa Bittencourt.
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Mesmo com redução economica, arrecadação
tributária do Estado cresce 17,12% em janeiro

M
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esmo com a redução da atividade
econômica no último ano durante a pandemia, a
arrecadação tributária cresceu
17,12% se comparada ao mesmo período de 2020, quando
o vírus da Covid-19 ainda não
havia chegado ao país. Segundo dados da Secretaria de
Estado da Economia, foram arrecadados R$ 2,160 bilhões em
janeiro desse ano, contra R$
1,844 bilhão do mesmo período do ano passado. Os números foram divulgados no site da
pasta e no boletim da Receita,
disponível no aplicativo EON.
“Os auditores fiscais da Economia vêm realizando um excelente trabalho no combate à
sonegação fiscal, identificando
quadrilhas que atuam de forma inidônea”, explica Cristiane
Schmidt, secretária de Estado
da Economia. “Soma-se, a isso,
o fato de o auxílio emergencial
ter mantido o poder de consumo daqueles que, com certeza, teriam dificuldades durante
o período de pandemia”.
O ICMS, principal imposto
estadual, cresceu 17,55%,
passando de R$ 1,566 bilhão
em 2020 para R$ 1,840 bilhão

em janeiro de 2021. O IPVA
(Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores) registrou crescimento de 20%,
de R$ 80 milhões (em 2020)
para R$ 96,5 milhões neste
ano. No entanto, o recorde
ficou com o ITCD (Imposto de
Transmissão Causa Morte e
Doação de Quaisquer Bens ou
Direito) que cresceu 54,81%,
de R$ 23 milhões em 2020
para R$ 35,8 milhões em 2021.
“Outro fator importante
que fez com que o ITCD aumentasse a arrecadação em
cerca de 55%, em comparação
ao período anterior, foi porque a gestão estadual investe
em sistemas de TI e, em dezembro do ano passado, implementamos o protocolo da
declaração digital, otimizando
o serviço”, completa Schmidt.
“Fazemos um trabalho de
acompanhamento mais próximo, por meio de uso intensivo
de ferramentas de tecnologia
da informação nestes setores que representam maior
parte da arrecadação, como,
por exemplo, a indústria e o
comércio”, ressalta o subsecretário da Receita Estadual,
auditor fiscal Aubirlan Vitoi.

Detran suspenderá temporariamente provas práticas de direção
O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás
(Detran-GO) irá suspender
temporariamente as bancas
examinadoras de direção
veicular em todo o Estado.
A medida, anunciada nesta
quinta-feira (11), busca resguardar a saúde dos candidatos à Carteira Nacional de

Habilitação, instrutores e colaboradores e deve ficar em
vigor até 31 março, podendo
ser prorrogada de acordo
com o cenário epidemiológico de cada município.
Goiás bateu o recorde com
267 registros de mortes por
coronavírus em um dia, nesta
semana. Diante do avanço da

doença e da alta taxa de ocupação das UTIs e dos leitos de
enfermaria em todo o Estado,
a autarquia decidiu suspender
as provas práticas. Os exames
teóricos, de legislação de trânsito, ocorrerão respeitando as
normas de segurança sanitária somente em municípios
onde não há restrições.

Os candidatos que estão
com provas práticas agendadas para o período em que
haverá suspensão do serviço poderão remarcá-las sem
ônus. Ou seja, não haverá
prejuízos para a população. As
bancas práticas vinham ocorrendo com atendimento com
hora marcada e respeitando

os protocolos de segurança
estabelecidos pelas autoridades sanitárias, como o uso de
máscara, álcool 70%, higienização dos veículos. Cada banca examinadora atende, por
dia, até 352 candidatos.
“Apesar dos cuidados
adotados, em alguns locais
há desrespeito às condições

criadas pelo Detran-GO para a
continuidade do serviço. Essa
doença não é brincadeira,
não podemos arriscar a vida
de muitos com a falta responsabilidade de um ou outro.
Nosso compromisso maior é
com a vida”, pontua o gerente
de Habilitação do Detran-GO,
José Osvaldo Carneiro.
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Anvisa regulamenta importação de vacinas
contra COVID-19 e remédios por estados

A

Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou resolução que regulamenta
“autorização excepcional e
temporária” para que estados, municípios e o Distrito
Federal importem medicamentos e vacinas para covid-19 que não possuam registro sanitário ou autorização
para uso emergencial no Brasil.
Ainda no âmbito do
enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente da pandemia,
a agência aprovou também
alterações na Resolução
de Diretoria Colegiada 444
(publicada em dezembro
de 2020), que estabelecia
as condições para a autorização temporária de uso
emergencial, em caráter
experimental, de vacinas
contra a covid-19.
As mudanças aprovadas
têm, segundo a Anvisa, o objetivo de adequar seus procedimentos à lei 14.214, sancionada ontem, em cerimônia no
Palácio do Planalto, pelo presidente Jair Bolsonaro.

Divulgação

Empresas
Segundo as novas regras,
pessoas jurídicas de direito
privado, como empresas, por
exemplo, poderão adquirir
diretamente das farmacêuticas vacinas contra a covid-19
que tenham autorização temporária para uso emergencial,
autorização excepcional e
temporária para importação
e distribuição ou registro definitivo concedidos pela Anvisa.

Enquanto estiver em curso
a vacinação de grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, as doses deverão ser integralmente doadas
ao Sistema Público de Saúde
(SUS). Após a conclusão dessa
etapa, o setor privado poderá
ficar com metade das vacinas
compradas, desde que as doses sejam aplicadas gratuitamente. A outra metade deverá ser remetida ao SUS.

O texto possibilita a estados
assumirem a responsabilidade civil por eventuais efeitos
adversos provocados pelos
imunizantes, desde que estes
tenham obtido registro Anvisa. Os governos locais poderão
contratar um seguro privado
para cobrir os eventuais riscos
das condições impostas por
fornecedores em contrato.
Essa é uma exigência feita
por alguns laboratórios, como

Pfizer/BioNTech e Janssen,
cujas vacinas ainda não chegaram ao Brasil. Dentre essas
condições, estão a ausência de
responsabilização ao laboratório em caso de atraso na entrega ou de eventuais efeitos.
Prazo
A nova legislação prevê,
ainda, o estabelecimento do
prazo de sete dias para a Anvisa avaliar o pedido de au-

torização temporária de uso
emergencial sempre que a
vacina tiver sido aprovada por
pelo menos uma autoridade
sanitária estrangeira dentre as
listadas na lei: Estados Unidos,
União Europeia, Japão, China,
Reino Unido da Grã-Bretanha
e Irlanda do Norte, Rússia, Índia, Coreia, Canadá, Austrália,
Argentina e outras autoridades
sanitárias estrangeiras com reconhecimento internacional
e certificadas, com nível de
maturidade IV, pela Organização Mundial de Saúde ou pelo
Conselho Internacional para
Harmonização de Requisitos
Técnicos para Registro de Medicamentos de Uso Humano e
pelo Esquema de Cooperação
em Inspeção Farmacêutica.
Caso as informações fornecidas pela agência reguladora não estejam completas
o suficiente “para comprovar
o atendimento aos padrões
internacionais de qualidade,
segurança e eficácia”, o prazo
para a avaliação da Anvisa aumenta para 30 dias. A resolução da Anvisa foi aprovada na
noite desta quarta-feira (10).

Goiás, Tocantins e DF, 12 de Março de 2021

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
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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 2680
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

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
3466
------------------------------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
------------------------------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

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
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DIÁRIO DO ESTADO
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

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

ALUGUEL

------------------------------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
------------------------------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
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. 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.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes + home office. 144m. COD. 2375.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------APARTAMENTO 2/4 no
setor Aeroporto. Sala de
estar e jantar, cozinha,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880

APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
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
------------------------------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
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
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,
banheiro social, banheiro
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2 quartos, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala
e banheiro de serviço.
Todo reformado! Ótima
localização! Próximo à
praça do avião no setor aeroporto. Valor do
aluguel R$700,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------Excelente APARTAMENTO no Setor Goiânia 2.
Possui 2/4 sendo 1 suíte,
sala, cozinha, sacada e
1 vaga de garagem descoberta. Lazer completo.
Tel.: 4007-2717 / 981109880
------------------------------APARTAMENTO 2 e ¾
no parque industrial paulista próximo ao HUGO 2.
Lazer completo. Aluguel
negociável. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO próximo
ao colégio Visão no setor
Bueno. Possui 3 quartos
sendo 1 suíte, banheiro
social, área de serviço,
sacada, sala e 1 vaga de
garagem. Completo em
armários. Área de lazer
completa. Tel.: 4007-2717
/ 98110-9880
------------------------------APARTAMENTO 2/4 na
região do baixo Bueno,
próximo ao Hiper Moreira.
Completo em armários,
1 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço e sacada. Possui
ar condicionado, fogão
cooktop e coifa. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880

JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, blindéx, murada, jardim de
inverno, porta interna de
madeira, porta externa de
aço geminada 115mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------RES. BANDEIRANTES
2/4, sala, cozinha americana, blindéx, banheiro,
área de serviço e garagem cobertas, laje, arborizado com pés de frutas
130mil
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------RES.BANDEIRANTES
2/4, banheiro, sala, cozinha, garagem e área de
serviço coberta, laje, rua
asfaltada, casa germinada
só a garagem 120mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------JD. REAL 3/4 sendo um
suíte, sala, cozinha, banheiro, no blindéx 150mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES
2/4,
sala,
cozinha,banheiro social,
área de serviço coberta,
portão manual, seriada,
na laje 125mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------ST. CRISTINA 2/4 sendo
um suíte, sala, cozinha,
banheiro, laje, blindéx,
garagem e área de serviço coberta 135mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------ST.
CRISTINA
2/4,
sala, cozinha americana,
blindéx, banheiro, área
de serviço coberta, laje
122mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. DOCOLORES 2/4,
sala, cozinha, banheiro,
laje 120mil jóia imóveis
(62) 3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. DONA IRIS 2/4
sala, cozinha americana,
banheiro, área de serviço
coberto. No blindéx e laje
120mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------JD. MARISTA 2/4 sendo
um suíte, cozinha americana, garagem e área de
serviço coberta, toda no
blindéx, portas internas
em madeira jóia imóveis
(62) 3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656

------------------------------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
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249

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
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

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

------------------------------RUIVA 39 anos, agora
com amigas de 19 anos.
Vila Nova F: 99486-4835 /
99960-3091 / 3991-8621
------------------------------ABELE coroa, morena
clara, bronzeada, 1,65
m, seios fartos. Realizo
fantasias. A partir de R$
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999
50-3463/ 98502-2483
------------------------------LORRANE 19 anos, branquinha, Para homens de
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex
ta a partir das 16:00hs.
3609-7485 / 98469-1832
------------------------------NATASHA 21 anos, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa safada. Adoro fazer
sexo oral e meter bem
gostoso. Isso tudo por
apenas R$50,00 com local
(Vila Nova) F: 99461-2970
/ 3991-8621
------------------------------CLÁUDIA coroa completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
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Um príncipe em Nova York 2
quebra recorde no streaming

F

oram dois anos de muita expectativa para os
fãs, desde que a Paramount confirmou, ainda em
janeiro de 2019, a sequência
da comédia “Um príncipe em
Nova York”, pouco mais de
30 anos após o lançamento
do filme original. Após seguidos adiamentos e diante da
impossibilidade de estreia
no cinema devido à pandemia do novo coronavírus,
“Um príncipe em Nova York
2” finalmente chegou ao
catálogo do Amazon Prime
Video, com exclusividade, na
última quinta-feira (5/3).
Já era certo que a história
teria de volta boa parte do
elenco original, obviamente,
três décadas mais velho. Restava saber como esse hiato
temporal se aplicaria à continuidade da trama anterior,
concebida pelo astro da comédia Eddie Murphy, com roteiro assinado por David Sheffield e Barry W. Blaustein.
Além de o príncipe ter se
tornado rei, a resposta passa
pela incorporação de transformações sociais ocorridas
ao longo desse tempo. Essa
é, aliás, uma característica
de outras sequências tardias
que têm se revelado boas
apostas de audiência.
Lançado em 1988, sob
direção de John Landis, o primeiro filme se transformou
em grande sucesso popular
ao trazer Murphy, ainda com
27 anos e começando a despontar no cinema, depois de
conquistar enorme sucesso na
TV americana, como o príncipe herdeiro de Zamunda, uma
fictícia e rica nação africana.
Para escapar de um casamento arranjado por interesses políticos, ele foge para
Nova York, onde vive uma
hilária aventura, na companhia do amigo Semmi, um
dos vários personagens de

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

No ‘BBB 21’, Carla Diaz
volta do quarto secreto
e surpreende brothers
Arsenio Hall no filme.
Na megalópole americana, hospedada na região do
Queens, a dupla passa por
diversas situações caricatas
na busca de uma vida simples e anônima, em tudo
diferente da luxuosa e entediante rotina da realeza.
Em meio a muitas confusões, o príncipe Akeem Joffer
conhece e se apaixona por Lisa
McDowell (Shari Headley), filha do dono de uma rede de
fast-food que leva o sobrenome da família (uma das sátiras
mais emblemáticas do filme).
Estrutura relembra original
A direção da recém-lançada sequência é de Craig
Brewer, que trabalhou com
Murphy em “Meu nome é
Dolemite”, indicado ao Globo
de Ouro no ano passado. A

dupla de roteiristas do primeiro filme retornou, mas desta
vez na companhia de Kenya
Barris, da série “Black-ish”.
A estrutura humorística
lembra muito a do primeiro
filme. Há, inclusive, o resgate
de elementos icônicos, como
a barbearia do Queens na
qual Eddie Murphy e Arsenio
Hall acumulam a interpretação dos barbeiros debochados e desbocados em diálogos
com seus outros personagens.
Contudo, há a devida repaginação da trama para o século
21. Especialmente na incorporação de aspectos da desconstrução de injustiças sociais que
estiveram em pauta nos últimos anos. A nova história é, de
certa forma, sobre isso.
Com a morte de seu pai, o
Rei Jaffe Joffer (James Earl Jones), o príncipe Akeem herda

a coroa de Zamunda, mas se
depara com a mesma situação
da qual foi vítima 33 anos antes. Por não ter nenhum filho
homem, ele se vê obrigado a
casar sua filha mais velha, a
Princesa Meeka (KiKi Layne),
com o príncipe de uma nação
vizinha e ameaçadora, já que
a lei de seu país não permite
que uma mulher reine.
Meeka é brilhante e altamente preparada para o cargo.
Ainda assim, é preterida pelo
pai, que prefere retornar a
Nova York, ao saber da existência de um filho bastardo, fruto
da viagem mostrada no filme
anterior. Ele encontra o jovem,
interpretado por Jermaine Fowler, que vive em dificuldades
financeiras ao lado da mãe,
personagem de Leslie Jones,
principal reforço para a carga
humorística da continuação.

Carla Diaz retornou a
casa do Big Brother Brasil
21 nesta quinta-feira, 11,
e surpreendeu todos os
outros participantes do
reality show da Globo. A
sister, que estava assistindo
às conversas dos brothers
no confinamento, voltou
vestida de dummy. Fingindo
fazer parte da produção, a
atriz entrou na casa e reuniu
todos os brothers no lado de
fora da casa. Assim que ela
tirou o capacete todos os
participantes se chocaram
com a volta da sister.
Logo em seguida se declarou para o companheiro
Arthur. “Arthur, você aceita
ser meu parceiro no amor e
no jogo?”. O brother aceitou.
Carla estava confinada
em um quarto secreto após
ser eliminada em um paredão falso na terça-feira, 9.
Com 62,40% dos votos,

a atriz foi escolhida pelo
público para ficar acompanhando tudo o que ocorre
dentro da casa.
Na noite desta quarta-feira, 10, a atriz se decepcionou com pessoas como
Projota, melhor amigo do
par romântico dela no BBB
21, Arthur. Durante a festa,
o rapper disse que ela apresentou “incoerências muito
grandes”. No quarto secreto,
a atriz desabafou: “Você me
subestimou, Projota. Chocada, chocada, chocada”.
Com sua volta do paredão falso, além de poder
usar as informações que
ela colheu assistindo os
brothers a seu favor no
jogo, ela também terá o
poder de vetar o anjo. Tiago Leifert explicou para a
atriz que ela pode vetar a
decisão do monstro ou de
quem o anjo irá imunizar.

