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Programa Nota Fiscal Goiana retoma
sorteio de prêmios mensais em dinheiro
A Secretaria da Economia de Goiás anunciou que fará sorteios de prêmios, em dinheiro, no âmbito do Programa Nota Fiscal Goiana. Quem pedir o
CPF na nota a partir desse mês, e estiver cadastrado no site, já começa a pontuar para o primeiro sorteio previsto para a última semana de maio. p2

Maior tempestade de
areia em 10
anos cria cenário de “fim
de mundo” na
China p7
(62) 3010-4014

HCG cria
exame que
detecta covid-19
em uma hora p2
(62) 98219-1904

Estado de Goiás recebe oitavo lote com
134,4 mil doses da
vacina Coronavac p3
/diariodoestado

Fechamento de escolas durante a pandemia de covid pode durar 15 anos
O fechamento das escolas durante a pandemia de covid-19 poderá ter impacto profundo e de longa duração sobre a economia brasileira. A avaliação é do
Ministério da Economia sobre os custos socioeconômicos dessa medida. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Programa Nota Fiscal Goiana retoma
sorteio de prêmios mensais em dinheiro
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Secretaria da Economia de Goiás anunciou que fará sorteios
de prêmios, em dinheiro, no
âmbito do Programa Nota
Fiscal Goiana. Quem pedir o
CPF na nota a partir desse
mês de março, e estiver cadastrado no site, já começa
a pontuar para o primeiro
sorteio previsto para a última semana de maio.
Serão sorteados todo mês
158 consumidores, que ganharão prêmios entre R$
500,00 e R$ 50 mil. Além
disso, haverá edições especiais no final do ano com
prêmios de até R$ 400 mil.
Uma
vez
cadastrado no site da secretaria,
cada consumidor receberá
cupons eletrônicos, automaticamente, com base no
valor total das notas fiscais
com o CPF. Para o sorteio
de maio serão levadas em
conta as notas das compras
dos meses de março e abril
deste ano. Ao somar R$
100 em compras, é gerado
um bilhete eletrônico. Para
os que ainda não estão inscritos, basta acessar o site
da Economia (www.economia.go.gov.br) e clicar no
banner do programa para
fazer o cadastramento.

Como funciona o Programa?
Todo mês será sorteado
um total de R$ 200 mil, divididos entre 158 prêmios: um
de R$ 50 mil; três de R$ 10
mil; quatro de R$ 5 mil: 50
de R$ 1 mil e 100 prêmios

Variante de Manaus é
predominante em Goiânia
A variante de Manaus, conhecida como P1, foi identificada em 28 das 30 amostras
analisadas de pacientes de
Goiânia. A informação foi dada
pelo secretário municipal de
Saúde, Durval Pedroso, durante coletiva de imprensa. “Ainda
teremos sim maior incremento
de casos nos próximos dias”,
disse Pedroso. Segundo o secretário, a cepa de Manaus é
predominante em Goiânia.
A amostra divulgada hoje
aponta a variante citada como
responsável por 93% dos casos na capital. “Temos conhecimento que a P1 tem maior
virulência e maior poder de
contágio, além de hospitalizar pessoas de menor idade,
diferentemente das variantes
observadas no ano passado”,

explicou o titular da Saúde.
Situação preocupante
Pedroso ainda fez um
chamada para “consciência”
e “dever cívico” dos cidadãos. O secretário comentou
também que nas últimas 96
horas o índice de ocupação de
leitos subiu de 70% para 96%.
“Hoje Goiânia conta com 300
leitos de UTI e estão 100%
ocupados”, revelou.
O secretário citou também
a dificuldade de se abrir mais
vagas para tratamento de pacientes da covid-19. “A vacina
ainda é escassa, e a quantidade de doses ainda não
permite a proteção adequada
da população”, avaliou. “É importante que neste momento
a circulação do vírus diminua.”
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de R$ 500,00. Já no sorteio
anual, serão premiados
158 consumidores, sendo o
maior prêmio no valor de R$
400 mil. Os demais prêmios
especiais serão o dobro do
valor pago no sorteio men-

sal. “Tudo que o consumidor
precisa para concorrer é ser
cadastrado no programa e
exercer seu direito de pedir
na hora da compra o CPF na
nota fiscal”, afirma o coordenador do Programa, Leonar-

do Vieira de Paula.
Além disso, o consumidor tem desconto no valor
do IPVA, entre 5% a 10%,
também proporcional ao
valor das notas fiscais com
CPF acumuladas.

Clientes formam longa fila para
entrar no Buriti Shopping em Aparecida
Uma longa se fila se formou em frente ao Buriti
Shopping, em Aparecida
de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (17/3). As
pessoas, que aguardavam
para entrar no centro de
compras, chegaram a ficar
por horas do lado de fora.
Fotos mostram que alguns
até tentaram manter o distanciamento na fila, mas é
possível ver aglomerações
em alguns locais.
De acordo com a assessoria do shopping, as
filas na porta do centro de
compras são registradas
em razão do controle do
fluxo de pessoas. O shopping pode receber apenas
30% da capacidade e isso,

segundo a assessoria, está
sendo cumprido. “Com
isso, as pessoas estão do
lado de fora esperando
para entrar”, completou.
Conforme ficou estabelecido no decreto municipal, o Buriti Shopping fica
em uma região em que os
comércios estão autorizados a funcionar de quarta a
sábado, sendo que no final
de semana as atividades devem ser encerradas às 13h.
Nota do shopping
O Buriti Shopping informa
que segue a Portaria municipal - Nº 1599, que determina o escalonamento
das atividades econômicas
na cidade divididas por

macro-regiões, e que autoriza o shopping a funcionar de quarta à sexta-feira
e aos sábados até 13h. O
documento estabelece que
o centro de compras pode
receber até 30% da sua capacidade máxima de clientes. Para que o shopping
garanta o cumprimento da
portaria e esse número não
seja ultrapassado, está realizando bloqueios de forma intermitente, fazendo
o monitoramento do fluxo
de pessoas em tempo real,
mantendo filas na parte
externa do centro de compras, garantindo o distanciamento seguro e prioridade aos idosos, gestantes
e pessoas com deficiência.
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Hospital das
Clínicas de
Goiânia cria
exame que
detecta covid-19 em
uma hora
O Hospital das Clínicas de Goiânia (HC-UFG)
vai começar a utilizar um
exame para a detecção
do coronavírus Sars-Cov 2
cujo resultado fica pronto em uma hora. O novo
teste é resultado de uma
pesquisa científica desenvolvida na Universidade
Federal de Goiás (UFG).
O teste RT-LAMP conta
com tecnologia que detecta a presença do RNA do
vírus na fase da infecção
ativa, na mesma janela
do exame padrão ouro, o
PCR – de 3 a 10 dias. Além
disso, ele é mais barato e
não necessita de instrumentação sofisticada.
Inicialmente foram disponibilizados 500 testes
para o hospital. A próxima
etapa do projeto é a transferência de tecnologia para
o maior número possível de
instituições, públicas ou privadas, fazendo com que os
benefícios alcançados com
essa tecnologia sejam disponibilizados para a sociedade nos diferentes meios
de assistência à saúde.
Os recursos para o desenvolvimento dos testes
vieram do Ministério Público do Trabalho de Goiás
(MPT-GO), Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Foram
destinados, até o último
dia 9, cerca de R$ 1,7 milhão de reais ao projeto.
O diretor do HC-UFG/
Ebserh/MEC, José Garcia,
ressaltou que o teste tem
ótima qualidade e, como
fica pronto rapidamente,
auxilia com relação ao isolamento dos pacientes, que
antes tinham que aguardar
mais tempo isolados antes
de saber o diagnóstico para
covid-19 ou outra doença
respiratória que exige tratamentos diferenciados.
“No atual momento da
pandemia, toda facilidade
no diagnóstico é muito importante”, avaliou Garcia.
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Estado de Goiás recebe oitavo lote com
134,4 mil doses da vacina Coronavac
G
Reprodução

oiás recebeu 134.400
mil novas doses da
vacina Coronavac,
que chegaram em um voo
comercial no Aeroporto Internacional de Goiânia, na
madrugada desta quarta-feira
(17). A distribuição faz parte
da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Covid-19,
do Ministério da Saúde. Após
o desembarque os imunizantes foram armazenados na
Central Estadual de Rede de
Frio, unidade da Secretaria
de Estado da Saúde de Goiás
(SES-GO), também na capital.
As doses passam por uma
conferência técnica e, já a partir das 13h desta quarta-feira,
começam a ser distribuídas às
18 Regionais de Saúde e, proporcionalmente, para todos
os municípios goianos.
Como em todo território
nacional, a Coronavac será
aplicada em duas doses.
Com essa remessa, a pre-

o baixo índice de isolamento
social faz com que aumente
cada vez mais o número de
contaminados. “Sabemos que
o único caminho é o afastamento, a não aglomeração, o
uso das máscaras e a higienização das mãos. É o que eu
peço a todos”, disse Caiado.

visão é vacinar 67.200 goianos. Cada município define
sua faixa específica de acordo com a população já vacinada, desde que seja mantida a prioridade para idosos.

“Um sopro de esperança. Temos quase 290 mil
goianos vacinados. Vamos
continuar a nossa luta em
busca de mais”, celebrou
o governador Ronaldo Cai-

ado em suas redes sociais
na noite de terça-feira (16).
Ele pediu que a população
contribua para combater
a pandemia de Covid-19
com isolamento social e em

obediência aos protocolos
de segurança sanitária.
“Chegamos a quase 10
mil óbitos e estamos em uma
linha ascendente”, alerta o
governador. Ele explica que

Covid-19 em Goiás
Segundo boletim de
terça-feira (16), Goiás atingiu
440.870 casos da Covid-19,
com 9.807 óbitos confirmados. Segundo a SES-GO,
já foram aplicadas 301.631
doses das vacinas contra a
Covid-19 no Estado e 86.885
pessoas receberam a segunda dose. O Estado já recebeu
718.680 doses de vacinas,
sendo 599.680 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca. Destas, já foram
distribuídas 495.660 doses,
sendo 376.660 da CoronaVac
e 119.000 da AstraZeneca.

Projeto piloto reabilita sequelados do coronavírus apresenta resultados positivo
O projeto piloto Reabilita
Goiás, realizado no município
de Inhumas, apresentou resultados positivos e deve ser implementado nos demais municípios goianos. De acordo com
a superintendente da Escola
de Saúde de Goiás, Viviane Leonel Cassimiro, a proposta de
ampliação será apresentada
para a Comissão Intergestora
Bipartite (CIB) – formada por
gestores de saúde pública
das esferas municipais e estaduais. Caso seja aprovado
em CIB, o Reabilita Goiás deve
ser implementado para os demais municípios goianos.

O programa tem o objetivo de qualificar as equipes
de Atenção Primária e fortalecer a assistência integral
à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)
com sequelas ou limitações
provenientes da infecção
pelo coronavírus.
A meta da SES-GO é capacitar todas as unidades
de saúde da Atenção Primária do Estado de Goiás por
meio da Superintendência
da Escola de Saúde de Goiás (Sesg), para promover a
reabilitação cardiorrespiratória e musculoesquelética

de pacientes com sequelas
causadas pela Covid-19, bem
como o encaminhamento à
atenção especializada.
A avaliação final dos pacientes foi realizada no início
desta semana em Inhumas e
apontou, após testes físicos
e de espirometria, que todos
tiveram melhora na função
pulmonar e na execução
de atividades físicas, após a
participação no programa.
Do total de 30 pessoas habilitadas para participar do
projeto, somente cinco conseguiram ir até o final.
“Muitos pacientes que

apresentaram melhora nas
primeiras semanas abandonaram o tratamento. Isso é muito comum nos tratamentos de
reabilitação, porque o paciente procura o curativo, e não o
preventivo”, explica a diretora
de Distrito Sanitário de Inhumas, Lorrane Martins Silva.
Reabilitação
Esse não foi o caso de Osvaldo Inácio Silva, 69 anos.
Acometido pela Covid-19 em
julho de 2020, o inhumense
dedicou-se com afinco ao
programa Reabilita Goiás.
“Eu me dediquei à reabili-

tação da primeira à última
semana. Sem faltas e com
afinco. E posso afirmar que
este projeto foi a melhor coisa que me aconteceu após a
Covid-19”, afirma.
Osvaldo conta, com alegria, sobre o acompanhamento da equipe e a execução dos exercícios em casa,
por meio das aulas on-line.
“Depois que fiquei doente,
eu estava desanimado. Falta
de ar, cansaço, fadiga atrapalhavam a minha rotina.
Achei que seria assim para
sempre. Mas após as atividades propostas, eu consegui

recuperar minha qualidade
de vida e hoje me alimento
melhor e vou para minha
chácara mais animado.”
O autônomo Enoque Vieira Gonçalves Neto, 40, acredita que o Reabilita Goiás
foi uma excelente iniciativa
do Governo de Goiás. “Eu
gostei muito do apoio dos
educadores físicos e fisioterapeutas envolvidos no
projeto. Participei durante
oito semanas e meu cansaço melhorou. Os exercícios
de fisioterapia pulmonar me
ajudaram muito, e eu já até
ensinei meus pais”, afirma.
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Fechamento de escolas durante a pandemia
de covid-19 pode durar até 15 anos

O

fechamento
das
escolas durante a
pandemia de covid-19 poderá ter impacto
profundo e de longa duração – cerca de 15 anos – sobre a economia brasileira. A
avaliação é da Secretaria de
Política Econômica (SPE) do
Ministério da Economia, que
divulgou hoje (17) o Boletim
MacroFiscal com um box especial sobre os custos socioeconômicos dessa medida.
Segundo a secretaria, o
impacto será sentido no
Produto Interno Bruto (PIB,
soma de todas os bens e riquezas produzidos no país),
no aprendizado e produtividade do trabalho e no
aumento na desigualdade
social, já que o acesso ao
ensino remoto, ofertado
em substituição às aulas
presenciais, é distinto, de
acordo com as faixas de
renda da população.

Divulgação

A SPE considerou que os
efeitos da atual crise podem
se estender até o final de
2022, resultando em um hiato
de três anos na educação de
uma grande parcela da população que hoje tem entre 5 e
20 anos (idade escolar). “Um
prejuízo de dimensões incalculáveis”, diz o boletim.

“Há duas formas extremas de lidar com o problema. É possível imaginar
também soluções intermediárias entre elas. A primeira seria simplesmente
deixar o hiato educacional
cobrar seu preço no estoque de capital humano
brasileiro, de modo que

Quinta Turma do STJ manda soltar Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia Queiroz

Divulgação

Por quatro a um, a Quinta
Turma do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) decidiu nesta
terça-feira (16) mandar soltar o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, e sua
esposa, Márcia Aguiar, substituindo a prisão domiciliar
por medidas cautelares.
Os dois estavam em prisão
domiciliar há nove meses,
desde julho do ano passado,
após uma guerra de liminares que atingiu o STJ e chegou
ao Supremo Tribunal Federal
(STF). Queiroz deve se livrar
da prisão domiciliar após uma
análise do caso pelo ministro
Gilmar Mendes, do STF.
Pivô do esquema de “rachadinhas” (apropriação de
salário de servidores), Queiroz foi inicialmente detido,
por decisão da Justiça do
Rio, em 18 de junho do ano
passado na casa de Frederick

Wassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), em Atibaia (SP).
O ex-assessor é acusado de
operar um esquema de “rachadinhas” no antigo gabinete de Flávio na Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj).
O nome de Queiroz veio à
tona em dezembro de 2018,
quando o Estadão revelou
que ele fez movimentações
financeiras “atípicas” no valor de R$ 1,2 milhão.
Na época, a decisão do
ministro João Otávio de Noronha, então presidente do STJ,
em pleno recesso do tribunal,
provocou polêmica, ao trocar
a prisão preventiva de Queiroz
por prisão domiciliar e estendê-la para Márcia, até então
uma foragida da Justiça. Em
sua decisão, Noronha afirmou
“presumir” que a presença
de Márcia ao lado do marido

“seja recomendável para lhe
dispensar as atenções necessárias”. O entendimento de
Noronha foi derrubado por
Felix Fischer com o retorno do
tribunal às atividades, o que
levou a defesa de Queiroz a
recorrer ao Supremo.
“O que se tem na medida
cautelar questionada é a decretação da prisão (preventiva) há mais de nove meses,
sem nenhum tipo de análise
do colegiado competente”,
apontou Noronha no julgamento desta terça-feira. O
ministro Reynaldo Soares
da Fonseca concordou com
o colega. “Vislumbro excesso de prazo na manutenção
da prisão cautelar em tela,
e isso pode ser reconhecido
até mesmo de ofício com
base nos precedentes e na
orientação constitucional e
legal existente”, disse.

jovens entrem no mercado
de trabalho com a mesma
idade que entrariam sem
a pandemia, porém com
uma quantidade menor de
anos de educação formal”,
diz o boletim. “Essa alternativa seria uma verdadeira
catástrofe na acumulação de
capital humano e na produ-

tividade do trabalho de uma
geração inteira”, avaliou a SPE.
A segunda alternativa
seria cobrir esse hiato com
anos adicionais de estudo
após o término da pandemia. “Mas o efeito visual de
se postergar por três anos
a entrada dos jovens no
mercado de trabalho é ‘dramático’”, diz a secretaria, já
que haverá uma proporção
menor de adultos em idade
laboral e, assim, um encolhimento da população que
gera riqueza no país.
De acordo com o boletim, esse efeito deve durar por aproximadamente
15 anos após o término da
pandemia, possivelmente
até 2038, até que toda essa
parcela da população atingida com a paralisação das
aulas entre no mercado de
trabalho. “Portanto, escolas
fechadas hoje causam um
país mais pobre amanhã. E

esse amanhã deve perdurar
por quase duas décadas.”
Desigualdade de renda
Por outro lado, o boletim
destaca que o impacto negativo da pandemia sobre o
aprendizado dos alunos não
é homogêneo na população,
já que há o ensino remoto
como substituto do ensino
presencial, “embora esteja
longe de ser um substituto
perfeito”. “Ele [o impacto]
tende a ser tanto maior
quanto mais baixa é a renda familiar, uma vez que a
existência de barreiras para
o estudo remoto correlaciona-se fortemente com a
renda. Um computador conectado à internet, e um ambiente adequado na residência para o ensino a distância,
são requisitos praticamente
inatingíveis para milhões
de famílias de baixa renda”,
acrescenta o boletim.
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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 2684
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
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
------------------------------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
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848

classificados
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ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador
Canedo perto do ban
90-2310 Whatsapp 84873063
------------------------------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.
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

APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
ragem 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
------------------------------APARTAMENTO no negrão de lima. 3 quartos
sendo 1 suíte, sala de
estar e jantar com sacada, banheiro social, circulação, cozinha e área de
serviço. 2 vagas de garagem subsolo. Armários
planejados. Tel.: 40072717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
completo em mobília.
Primeira locação. Próximo
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------FLAT no setor Marista
ao colégio WR. Valor do
aluguel R$1800,00. Tel.:
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------JD. BELA VISTA Casa
3 quartos 1 suíte. COD:
2401. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------JD. AMÉRICA Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2402. TEL:4007-2717.CJ.
17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 66 a 140m²,
COD: 772752. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------SÍTIOS
RECREIO
DOS BANDEIRANTES
Chácara - COD: 2404.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 370m², 1
por andar. COD: 187514.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GUANABARA Casa
em condomínio Fechado
3 quartos 1 suíte. COD:
270014. TEL:4007-2717.
------------------------------JD.
GOIÁS
Apartamento 4 suítes, 228m².
Park House Flamboyant.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento
4 suítes, 237m². Wonderful Residence. TEL: 40072717.CJ.17656
------------------------------ST. CRIMÉIA OESTE
Casa 3 quartos 1 suíte.
COD: 2406. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------BAIRRO FELIZ Apartamento 2 e 3 quartos - 53
a 78m². COD: 222565.
TEL:4007-271 7.CJ.17656
------------------------------PQ. AMÉRICA Apartamento 2 a 3 quartos - 53
a 64m². COD: 23813.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------VILA LUCY Sobrado 5
quartos 3 suítes. COD:
2408.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. MARISTA Apartamento 4 suítes 198 a
233m². COD:
727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656

Goiás, Tocantins e DF, 18 de Março de 2021

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

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° anlizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta podemos negociar.
Contatos: André (64)
8139-7591 / 9614-7949 /
3442-7060
------------------------------CONJ.
VERA
CRUZ
– cond. Portugal - 2/4
sendo um suíte, sala,
cozinha, banheiro social,
na laje, guarda roupas
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR CASTRO, casa
de 3/4 ,1 suite, copa,c
o z i n h a , s a l a , va ra n d a , b
arracão com 2/4, sala
e cozinha com entrada individual toda mobi
liada,portão eletrô nico,e
cerca elétrica. tratar (62)
8130-4240/9490-2310
Whatsapp 8487-3063 Cre
ci 22415
------------------------------JD. ITAIPU 2/4, sala,
cozinha americana, 1 banheiro social, laje, blindéx, telhado com aço.
Apartamento no terreo
com quintal gramado,
não tem taxa de condomínio, vaga na garagem
132mil jóia imóveis (62)
3597.3450 CJ16808
------------------------------RES. MONTE PASCOAL
2/4, sala, cozinha americana, na laje, área de serviço e garagem coberta,
seriada 130mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------CASA EM NOVA VENEZA-GO. 3qts, sala,
banheiro, cozinha, garagem, area de serviço e
quintal. R$129.000, aceito negócio. F: (62)999038386/62-98455-2895
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, blindéx, toda na laje incluindo garagem mais área
de serviço, porcelanato,
acabamento de primeira
180mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala,
cozinha, banheiro, laje,
blindéx, área e garagem
cobertas 131mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo
um suíte, sala cozinha,
banheiro, área de serviço
coberta 135mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------RES. SÃO MARCOS 2/4
sendo uma suíte, sala,
cozinha, banheiro, no
blindéx, laje, área de serviço coberta 130mil jóia
imóveis (62) 3597.3450
www.joiaempreendimentos.com.br CJ16808
------------------------------CONJ. VERA CRUZ 2/4
sendo um suite e uma
suíte americana, sala,
cozinha jardim, murada,
portão eletrônico, área
de serviço coberta, play
ground, churrasqueira c/
quiosque 155mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS casa
residencial
germinada,
3/4 sendo uma suíte, sala
2 ambientes, área de serviço coberta, portão manual, murada 190mil
------------------------------RES.
BANDEIRANTES 2/4 sendo um suíte,
sala, cozinha americana,
banheiro, na laje, 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
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808

ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------PQ. ATHENEU Casa 3
quartos 1 suíte. COD:
2415.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

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$146.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte. FONE: (62) 35120249
------------------------------VALE
DAS
BRISAS
Casa solteira, PVC, bom
acabamento.
Confirmar
disponibilidade. No tamanho 300m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
145.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------RES.
BURITI
Casa
nova, bom acabamento,
geminada. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
146.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------BAIRRO SÃO FRANCISCO Casa em construção, geminada, entrada
em Ago/15. No tamanho
200m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
150.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA SANTA ROSA Casa
solteira, laje, bom acabamento. No tamasuíte,
2 banheiros e garagem
com 2 vgas. Valor R$
157.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------JD. TODOS OS SANTOS
Casa solteira, excelente
acabamento. No tamanho
180m², 3 quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem
com 2 vagas. Valor R$
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casas geminadas, laje,
bom acabamento. No tamanho 190m², 3 quartos,
1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
160.000,00 FONE: (62)
3512-0249

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,
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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Maior tempestade de areia em 10 anos
cria cenário de “fim de mundo” na China
A
China foi atingida
pela pior tempestade de areia em uma
década, com 12 províncias
no norte do país cobertas
por areia amarela e poeira, de acordo com o Centro
Meteorológico Nacional. A
tempestade de areia também cobre a área mais ampla
vista nos últimos 10 anos, de
Xinjiang e Gansu, no noroeste, às regiões setentrionais
da Mongólia Interior e Hebei,
disse o centro em um comunicado na segunda-feira.
A Agência Nacional de Gerenciamento de Emergências
da Mongólia informou que
a forte tempestade de causou seis mortes e 81 pessoas
estão desaparecidas no país.
O Centro Meteorológico
emitiu um alerta “amarelo” de
tempestade de areia na manhã de segunda-feira, o segundo menor alerta no sistema de
alerta de quatro camadas da
China, lembrando o público
nas regiões afetadas de fechar
portas e janelas e usar máscaras e lenços para se proteger.
Ele também alertou que a
tempestade de areia provavelmente duraria até quinta-feira.

Reprodução

Tempestade de areia
ocorre quando os ventos ficam mais fortes a ponto de
serem capazes de levantar
grãos de areia do solo e
soprá-los pelo ar. Eles tendem a acontecer com mais
frequência em áreas arenosas, como desertos. Por
exemplo, tempestades de
areia são bastante comuns
no deserto do Saara.

Tempestades semelhantes podem surgir em muitas
áreas do mundo. Quando
a camada superior do solo
consiste
principalmente
de terra e rocha em vez de
areia, essas tempestades
são geralmente chamadas
de tempestades de poeira
. Algumas pessoas usam os
termos alternadamente ,
embora um termo ou outro

seja geralmente mais correto, dependendo do tipo de
partícula que está sendo soprada pelo vento.
A umidade tende a reter as
partículas no solo, de modo
que as condições secas geralmente fazem com que as partículas sejam captadas mais
facilmente pelo vento.
Áreas da China, Mongólia,
África e Oriente Médio tam-

bém costumam ver esses tipos de tempestades. Tempestades de areia e tempestades
de poeira que resultam de micro explosões ou explosões de
células de tempestade costumam ser conhecidas por um
nome especial: haboob. Este
nome vem da palavra árabe
habb , que significa “vento”.
Tempestades de areia
podem surgir rapidamente

e sem muito aviso. Velocidades de vento tão baixas
quanto 40 quilômetros por
hora podem causar tempestades de areia, então não
são necessários ventos com
a força de um furacão para
que as partículas de areia se
movam pelo ar. Quanto mais
rápido o vento sopra, mais
alto e mais longe as partículas podem ser sopradas.
Tempestades de areia
podem ser muito perigosas . Como podem reduzir
a visibilidade a quase zero,
as tempestades de areia dificultam a viagem. O sopro
de areia e partículas de poeira também pode encontrar
seu caminho até as menores
rachaduras e fendas nas máquinas, causando falhas mecânicas frequentes.
Tempestade de areia também pode representar uma
variedade de problemas de
saúde, uma vez que a areia
e a poeira que voam pelo
ar podem entrar em seus
olhos, nariz, boca e pulmões.
Durante uma tempestade de
areia, as pessoas devem usar
algum tipo de máscara que
filtre essas partículas.
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The One: Conheça a série que
promete ser a nova Black Mirror

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

Charlie Brown Jr. assina
com a Sony Music e planeja
turnê pós-pandemia

N

ova série de ficção no
catálogo da Netflix
está fazendo bastante sucesso com o seu roteiro
sobre um futuro distópico.
Na trama, uma pesquisadora
desenvolve um serviço capaz
de descobrir qual é a sua alma
gêmea. Utilizando o DNA
como base, o programa irá
revolucionar a forma das pessoas se relacionarem.
Lembra até alguns episódios de Black Mirror né?
Hang The Dj — presente na
quarta temporada — fala sobre um aplicativo que prevê
quando um vínculo amoroso irá terminar. Portanto, se
você adora narrativas provo-

cativas que abordam questões existencialistas, The
One é uma ótima opção.
Contudo, se você ainda
não está convencido a conferir o seriado, nós separamos algumas informações
que vão te dar aquela vontade de assistir a produção.
Alguns rostos familiares
como Hannah Ware (Oldboy), Dimitri Leonidas (Doctor
Who) e Diarmaid Murtagh (Vikings) estão no elenco de The
One. Porém, como de costume, a Netflix apostou em personalidades menos famosas
para compor o elenco. Assim,
o serviço de streaming acaba
gerando novas estrelas feno-

menais, como Millie Bobby
Brown em Stranger Things.
Vale lembrar que Albano
Jerónimo e Miguel Amorim
fazem irmãos espanhóis no
seriado, mas conversam um
com o outro em português
de Portugal. Ambos os atores são descendentes do
país europeu. Para valorizar
a diversidade, a gigante do
streaming não dublou esses
diálogos na versão americana, francesa e espanhola.
The One é baseado em
um livro homônimo escrito por John Marrs. Aqui no
Brasil, a obra está disponível
apenas em inglês. Contudo,
se o seriado viralizar, logo al-

guma editora fará a tradução
em território nacional.
Jeremy Lovering (Chumbo
Grosso), Catherine Morshead
(Downton Abbey) e Brady Hood
(Hanna) se dividem na direção
dos episódios de The One. Apesar de não serem nomes muito
conhecidos, os cineastas conseguiram trazer uma identidade
interessante para a primeira
temporada do seriado.
O resultado disso são os
comentários ligeiramente
positivos do público e crítica,
que vem prestando bastante
atenção à produção. Prova
disso, é que até o momento,
a série é o quinto título mais
popular da Netflix.

Uma das maiores bandas de rock do Brasil retorna
à casa que lhe rendeu o seu
maior single, Só Os Loucos
Sabem, presente no álbum
Camisa 10 Joga Bola Até Na
Chuva, lançado em 2010
pela Sony Music. A assinatura entre a banda liderada
pelo inesquecível Chorão
e a gravadora ocorreu na
segunda-feira (15/03) por
intermédio do filho do cantor, Xande Abrão.
Segundo o herdeiro, a
parceria prevê diversos lançamentos, incluindo materiais inéditos. “O legado
Charlie Brown Jr vai além
das músicas. Fico feliz em
poder contar com a Sony
Music para trazer ao público
todo material inédito que
meu pai deixou, além da
nova linha de produtos exclusivos com a marca Charlie
Brown Jr em parceria com a
Filtr Store”, afirmou.
A intenção é que a banda também volte a se apresentar. “Mantendo vivo,
além do legado, o direito de
estar na estrada dos músicos
e de toda equipe, tocando
ao vivo, quando tudo se normalizar, para milhares de jo-

vens brasileiros em memória ao meu pai, Champ e ao
nosso Drum Hero Pelado”,
comenta Xande.
“Chorão e Charlie Brown
Jr são, respectivamente, um
dos artistas mais talentosos
do Brasil e uma das maiores
bandas de sempre! É um
verdadeiro privilégio e uma
honra poder receber na Sony
Music tanto talento e um legado tão precioso. Obrigado,
Xande, pela confiança! ‘O
tempo, às vezes, é alheio à
nossa vontade, mas só o que
é bom dura tempo o bastante para se tornar inesquecível’”, completa Paulo.
A união entre Sony
Music e Charlie Brown Jr
prevê o lançamento de
conteúdos exclusivos ainda
em 2021. O ano também
marca a tour Chorão50,
que celebra os 50 anos do
Chorão. A expectativa é
que assim que a pandemia
terminar, Po cofundador
do CBJr, Marcão Britto, e os
integrantes Heitor Gomes,
André “Pinguim” Ruas,
Bruno Graveto, além de
Egypcio, ex-Tihuana, vocalista convidado, possam se
apresentar ao vivo.

