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A partir de amanhã, apenas trabalhadores que atuam em áreas essenciais poderão utilizar os ônibus do transporte coletivo nos horários de pico, 
na Grande Goiânia. Usuários terão de fazer cadastro e comprovar, por meio de documentos, que desempenham alguma atividade essencial.

DIÁRIO DO ESTADO
Ônibus devem ter horário exclusivo para 
os trabalhadores dos serviços essenciais

Em Brasília, apoia-
dores fazem carre-
ata por aniversá-
rio de Bolsonaro  p4

Infraestrutura e 
Educação traba-
lham para cons-
truir 20 Cmeis  p2 p4

Itamaraty pede ajuda internacional 
para compra de “kit intubação” 
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) iniciou contatos no exterior 
para facilitar a compra de insumos médicos que compõem o chamado 
“kit-intubação”, essencial para o cuidado de pacientes com Covid-19.

Jogos olímpi-
cos de Tóquio 
não terão 
espectadores 
de outros paí-
ses  p7

p2

p8
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Saúde 
autoriza 
liberação 
de estoque 
de vacinas 
para primei-
ra dose

Infraestrutura e Educação trabalham para construir 20 Cmeis
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A partir da próxima ter-
ça-feira (23), apenas 
trabalhadores que 

atuam em áreas essenciais 
poderão utilizar os ônibus 
do transporte coletivo nos 
horários de pico, na Grande 
Goiânia. Usuários terão de 
fazer cadastro e comprovar, 
por meio de documentos, que 
desempenham alguma ativi-
dade essencial. A medida foi 
debatida em reunião virtual 
na manhã deste domingo (21) 
e busca reduzir aglomerações 
nos veículos, como forma de 
combate à Covid-19.

Pela nova forma de or-
ganização, nos horários de 
pico da manhã (das 5h45 às 
7h15) e da tarde (das 16h45 
às 18h15), o acesso de pas-
sageiros aos ônibus, termi-
nais e estações será contro-
lado através de um bloqueio 
eletrônico temporário de 
90 minutos. Neste período, 
poderão embarcar somente 
os trabalhadores vinculados 
aos serviços e atividades 
consideradas essenciais.

Quem não for dos segmen-
tos elencados por decretos 
(estadual e municipal) como 
prioritários (saúde, alimenta-
ção, farmacêutico e industrial, 
entre outros) terá o embar-
que ou a integração liberada 
após o período de pico. A va-
lidação do embarque, assim 
como o bloqueio temporário, 
será feita via cartão sitpass.

Cadastramento
Somente terão acesso 

aos ônibus, nos horários 
restritos do pico da manhã 
e da tarde, os passageiros 
vinculados aos serviços e 
atividades essenciais que 
tiverem feito previamente 
um cadastro pelo site www.
rmtcgoiania.com.br\embar-
queprioritario. O portal é 
acessível por computadores 
e celulares.

Ao acessar o site, o tra-
balhador deve clicar na aba 
cadastro, digitar o número 
do CPF e escolher e escolher 
a atividade essencial que 

ele faz parte, com base nos 
decretos estadual ou muni-
cipal. Em seguida, o usuário 
deverá anexar/escanear o 
documento que comprove 
o trabalho na categoria de-
finida. Valerá carteira de tra-
balho ou crachá. Quem não 
tiver o documento, poderá 
fazer uma justificativa.

Por fim, basta clicar no 
termo de aceite, declaran-
do que aquelas declarações 
são verdadeiras. O cadas-
tro deve ser feito com pelo 
menos uma hora antes do 
embarque, para garantir a 
liberação nos validadores 

eletrônicos para embarques 
de passageiros, tanto nos 
ônibus quanto nos terminais 
e estações. A validação será 
feita por meio dos cartões de 
Sitpass, que já possuem pre-
viamente o CPF do usuário.

Além dos trabalhadores 
dos serviços essenciais, tam-
bém poderão se cadastrar 
as pessoas que estiverem 
em alguma atividade essen-
cial, como por exemplo se 
dirigindo a uma unidade de 
saúde, desde que tenha fei-
to o cadastro com uma hora 
de antecedência. A cobrança 
das passagens a bordo dos 

ônibus pelos motoristas, 
também nos acessos de solo 
nos terminais e estações, 
fica suspensa nos horários 
de pico.

A nova medida foi  debati-
da e acertada em videocon-
ferência entre o governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado 
(DEM); representantes da 
Rede Metropolitana de 
Transportes Coletivos (Rede-
Mob Consórcio), Companhia 
Metropolitana de Transpor-
tes Coletivos (CMTC), Minis-
tério Público e os prefeitos 
dos municípios da Região 
Metropolitana.

Reprodução

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, auto-
rizou a utilização ime-
diata de todas as vacinas 
contra a covid-19 que 
foram entregues aos es-
tados e municípios. Ini-
cialmente, a orientação 
do Ministério da Saúde 
foi pela manutenção de 
estoques para aplicação 
da segunda dose dos 
imunizantes, mas, dian-
te da confirmação de 
entregas semanais pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e pelo Instituto 
Butantan, a medida foi 
tomada para ampliar o 
número de vacinados 
em todo o país.

A recomendação 
também vale para as 5 
milhões de doses que 
serão entregues neste 
final de semana pelos 
dois órgãos. Segundo a 
pasta, a liberação das 
doses que seriam man-
tidas em estoque estava 
em estudo há duas se-
manas e foi implemen-
tada após o aceleramen-
to da produção nas duas 
instituições brasileiras 
com a chegada de Ingre-
diente Farmacêutico Ati-
vo (IFA) importado.

“Com a liberação 
para aplicação de ime-
diato de todo o estoque 
de vacinas guardadas nas 
secretarias municipais, 
vamos conseguir dobrar 
a aplicação esta semana, 
imunizando uma grande 
quantidade da população 
brasileira, salvando e pro-
tegendo mais vidas” dis-
se o ministro.

A Secretaria de Infraes-
trutura e a Secretaria de 
Educação, por determina-
çãodo prefeito Rogério Cruz, 
trabalham em conjunto na 
construção de 20 novos Cen-
tros Municipais de Educação 
Infantil (Cmeis) para Goiânia.

De acordo com o prefei-
to Rogério Cruz, Educação é 
prioridade em seu governo. 
“É a maior revolução que 
uma sociedade pode experi-
mentar”, diz o prefeito.

Segundo ele, só através 
do ensino e do conhecimen-
to podemos mudar a mente 
das pessoas e abrir novos ca-
minhos para nossas crianças.

“Através da escola pode-
mos abrir as portas para um 

futuro melhor, democratizar 
as chances, com mais opor-
tunidades para todos. Quere-
mos seguir em frente fazendo 
mais e melhor pela população 
de Goiânia,  garantindo aos 
mais jovens o acesso a infor-
mação sistematizada, bebeen-
do na fonte do conhecimento, 
aprendendo matemática, in-
formática,  química, biologia, 
ciências, história, geografia, 
línguas, cultura, artes etc”, en-
fatiza Rogério Cruz.

Licitação
O  secretario de Educação, 

Marcelo Ferreira, explica que 
a parceria com a Seinfra tem o 
objetivo de otimizar e dar mais 
agilidade ao processo. “Nós 

planejamos e a Seinfra dá o su-
porte técnico, garantindo que 
a construção dos Cmeis esteja 
entre os padrões adequados”, 
disse. Segundo, Marcelo, os 
projetos já estão prontos e o 
processo de licitação em fase 
final de elaboração.

“O papel da Seinfra é apro-
priar a melhor tecnologia 
construtiva, métodos técnicos 
avançados, utilizando mate-
riais de primeira qualidade, 
projetos inteligentes, refor-
çando a visão moderna e ino-
vadora do ambiente escolar, 
no espaço que deve ser admi-
rado pelos professores, os alu-
nos e a comunidade em geral”, 
informou o secretário de Infra-
estrutura, Luiz Bittencourt.

Modelo
O projeto modelo de cons-

trução dessas unidades esco-
lares prevê 1.850 metros qua-
drados de área construída em 
um espaço moderno, com 10 
salas de aula climatizas, par-
que infantil, sanitários, área 
de refeição, pátio arborizado, 
vagas de estacionamento para 
embarque e desembarque de 
alunos, controle de acesso de 
alunos e acesso de serviço.

Fora o valor do terreno, 
que já é da Prefeitura, cada 
Cmei vai custar cerca de 2,5 
milhões de reais.  Só em obras 
os investimentos vão atingir o 
valor de 50 milhões de reais. É 
um projeto de enorme dimen-
são social e educacional, mui-

to importante para Goiânia, 
para as famílias e principal-
mente para nossas crianças.

Além de tudo isso, os 
CMEI terão horta escolar. “Ela 
tem uma função pedagógica 
onde os professores podem 
trabalhar diferentes temas e 
os alunos podem completar 
o estudo falando sobre meio 
abiente, nutrição e a parte de 
proteção de fauna e flora, por 
exemplo”, explicou Marcelo.

O secretário ainda men-
cionou um novo viéis cultural 
de incentivo a arte com mais 
estímulos aos alunos e a inte-
gração entre pais e comuni-
dade escolar. “Vamos ter um 
corredor com exposição dos 
trabalhos dos alunos. 

Ônibus devem ter horário exclusivo para 
trabalhadores de serviços essenciais
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“Goiás hoje é re-
ferência naci-
onal como o 

Estado que teve condições, 
nesse momento, de passar 
o maior volume de recursos 
para os municípios na área 
social”, disse o governador 
Ronaldo Caiado ao anunciar 
a liberação de R$ 28 milhões 
para 237 prefeituras, nesta 
sexta-feira (19/03). Junto à 
secretária de Desenvolvi-
mento Social, Lúcia Vânia, 
ele informou que o dinheiro 
para as ações socioassisten-
ciais já foi depositado na 
conta dos Executivos locais.

O anúncio foi feito no 
Palácio Pedro Ludovico Teix-
eira, com a participação, por 
videoconferência, de prefe-
itos e prefeitas, secretários 
municipais de Assistência 
Social, deputados e senado-
res. A presença foi recorde, 
chegando a ter cerca de 1,7 
mil pessoas conectadas.

“Goiás é o Estado que leva 
para os municípios, na área 
de assistência social, os 
benefícios eventuais com 
maior volume de recur-
sos no Brasil; superamos 

São Paulo”, afirmou Lúcia 
Vânia em seu último dia 
à frente da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Social (Seds). Ela come-
morou a quantia destinada 
e a liberdade que Caiado 
concede aos prefeitos e pre-
feitas de determinar a apli-
cação em cada município.

“Neste momento grave 
que vivemos, ninguém mel-
hor do que eles para fazer 
esse dinheiro chegar a quem 
realmente precisa”, apontou 
Lúcia Vânia. Anteriormente, 
os recursos estaduais só po-
deriam ser utilizados em pro-
gramas específicos, que aca-
baram sendo extintos. Logo, o 

recurso ficou represado e não 
pôde ser utilizado.

A secretária explicou 
que o Governo de Goiás 
fez um imenso trabalho de 
adequação administrati-
va, com apoio de todos os 
poderes, para que a verba 
fosse liberada e passada di-
retamente aos municípios.

“Apenas nove ainda não 
conseguiram apresentar a do-
cumentação. Os demais 237 
estão aptos a pegar o dinheiro, 
que já está na conta, como 
determinou Ronaldo Caiado”, 
destacou Lúcia Vânia. Para a 
posterior prestação de contas, 
os gestores municipais terão 
todo o apoio e orientações da 

Seds a fim de manter a saúde 
fiscal da administração.

“No momento mais escuro 
da modernidade que esta-
mos passando, chegamos e 
estendemos as mãos para os 
municípios e, principalmente, 
para as pessoas que mais pre-
cisam”, ressaltou o vice-gover-
nador Lincoln Tejota. Ele ainda 
destacou que “cuidar da vida 
das pessoas permeia todas as 
ações do Governo de Goiás”.

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, parabenizou o 
governo e a constante parce-
ria de trabalho com a admi-
nistração municipal. “Tenho 
certeza, governador, de que 
juntos faremos o melhor 
pela nossa população e cui-
daremos de vidas”, disse.

À frente da Federação Goi-
ana de Municípios (FGM), o 
prefeito José de Sousa Cun-
ha acrescentou que os re-
cursos serão de enorme im-
portância para os municípios 
atravessarem a pandemia 
de Covid-19.  “Sabemos das 
ações que o senhor tem feito, 
os enfrentamentos de colocar 
ajuda para que possamos pas-
sar essa fase”, assinalou.

O Governo de Goiás, por 
meio da Agência de Fomen-
to de Goiás (GoiásFomento), 
anuncia que os proprietários 
de pit dogs também estão 
contemplados com o acesso à 
linha de crédito especial com 
juro zero, dentro do Programa 
Estadual de Apoio ao Empre-
endedor (Peame). O progra-
ma foi lançado pelo governa-

dor Ronaldo Caiado na última 
terça-feira (16/03), e faz parte 
do pacote de medidas de 
apoio às empresas e às famí-
lias em situação de vulnerabi-
lidade, nesta segunda onda da 
pandemia da Covid-19.

Os empreendedores 
desse segmento, que só 
em Goiânia somam 500 pit 
dogs, podem pleitear finan-

ciamento do Crédito Peame 
MEI/Autônomo, com limite 
de até R$ 5 mil, carência de 
6 meses e prazo de paga-
mento de até 24 meses.

De acordo com o presi-
dente da GoiásFomento, 
Rivael Aguiar, como garan-
tias do empréstimo, eles 
vão poder contar com o 
apoio do Fundo de Aval do 

Estado. O desembolso será 
feito em parcela única, por 
meio do Cartão GoiásFo-
mento. Em contrapartida, 
o empreendedor terá de 
participar de treinamento, 
orientação e consultoria. 
Esses serviços são gratui-
tos e oferecidos pela Goi-
ásFomento, em parceria 
com o Sebrae-GO.

Requisitos
Os requisitos são: exercer a 

atividade econômica há pelo 
menos seis meses e não pos-
suir restrição de crédito ante-
riores a 3 de março de 2020. 
Caso tiver restrição de crédito, 
o débito deve ser menor que 
30% do valor do empréstimo.

Conforme Rivael, no ano 
passado o governo federal 

criou  o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e Em-
presas, o mais bem sucedido 
da história do Brasil. Somente 
em Goiás foram mais de 18 mil 
micro e pequenas empresas 
beneficiadas. Porém, o Pro-
nampe não foi disponibilizado 
para os microempreendedo-
res individuais (MEI), nem para 
os trabalhadores autônomos. 

Reprodução

Agência GoiásFomento inclui pit dogs em linha de crédito e juro zero

Estado de Goiás libera R$ 28 milhões 
para assistência social nos municípios
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O Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE) 
iniciou contatos no 

exterior para facilitar a compra 
de insumos médicos que com-
põem o chamado “kit-intuba-
ção”, essencial para o cuidado 
de pacientes internados com 
Covid-19 e em escassez na 
rede de saúde A informação 
foi confirmada à reportagem 
por um auxiliar do ministro Er-
nesto Araújo, em atendimento 
a um pedido dos órgãos de 
saúde do governo federal.

O Ministério da Saúde já 
havia solicitado à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), na última quinta-
-feira, 18, a realização de uma 
consulta internacional sobre a 
disponibilidade dos principais 
medicamentos de intubação, 
para verificar a possibilidade 
da compra dos produtos do 
exterior. Em seguida, o pró-
prio Ministério das Relações 
Exteriores foi acionado.

A reportagem questionou 
o Itamaraty sobre a orienta-
ção passada aos diplomatas 
que atuam no exterior e sobre 
o andamento das consultas, 
mas não houve resposta até a 
publicação desta reportagem. 
A assessoria de imprensa do 
Ministério da Saúde e da An-

visa tampouco responderam.
O risco de desabasteci-

mento de medicamentos, oxi-
gênio e dispositivos médicos 
utilizados no País no enfren-
tamento da pandemia de Co-
vid-19 levou a Anvisa a publi-
car uma série de medidas na 
última sexta-feira (19/3).

Uma dessas iniciativas visa 
a facilitar o registro de medi-
camentos utilizados para in-

tubação. Excepcionalmente, 
esses medicamentos poderão 
ser comercializados apenas 
com notificação à Anvisa, um 
tipo de registro simplificado. 
Anestésicos, sedativos, blo-
queadores neuromusculares 
e outros medicamentos hos-
pitalares usados para manu-
tenção da vida de pacientes 
estão nessa lista.

Outra medida da Anvisa foi 

autorizar a importação direta 
de um rol de medicamentos 
e dispositivos médicos não 
regularizados no País, em ca-
ráter excepcional e temporá-
rio, por órgãos e entidades 
públicas e privadas.

O Ministério da Saúde 
tem sofrido críticas pela 
falta de proatividade na ar-
ticulação para impedir o 
desabastecimento dos me-

dicamentos e anestésicos do 
kit intubação. Em agosto de 
2020, a pasta cancelou uma 
grande compra de itens.

Conselheira do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) e 
coordenadora da Comissão 
de Ciência, Tecnologia e As-
sistência Farmacêutica do 
colegiado, Débora Melecchi 
disse ao Estadão que falta 
uma atuação coordenada 

do Ministério da Saúde para 
impedir o desabastecimento 
desses insumos médicos.

“As previsões indicavam 
agravamento da pandemia 
no início de 2021 e isso está 
se traduzindo. Tinha todos 
os indicativos da gravidade 
que está se vendo agora em 
2021, e a pergunta é: o que 
o governo federal tomou de 
atitude?”, indagou Melecchi.

A conselheira disse que a 
Comissão de Ciência, Tecnolo-
gia e Assistência Farmacêutica 
do conselho vai questionar o 
ministério sobre kits intuba-
ção. “A grande questão é a 
falta de uma coordenação do 
governo federal”, disse.

Em nota redigida no sábado, 
20, o Ministério da Saúde disse 
que “de forma proativa man-
tém o monitoramento semanal 
do abastecimento de medica-
mentos de intubação orotra-
queal (IOT) em todo o Brasil 
no enfrentamento da covid-19 
desde setembro de 2020”.

“Além do monitoramento 
e do apoio às Unidades Fede-
rativas, o Ministério da Saúde 
também realiza requisição 
administrativa, compras inter-
nacionais, ata de registro de 
preços e compras nacionais 
dos medicamentos. 

Divulgação

Divulgação

Itamaraty pede ajuda internacional para 
compra de “kit intubação” para pacientes

Dezenas de carros par-
ticipam de uma carreata 
em Brasília em apoio e em 
homenagem ao aniversário 
do presidente Jair Bolsona-
ro, que faz 66 anos neste 
domingo. Os manifestantes 
buzinam e gritam palavras 
de ordem em apoio ao pre-
sidente e contra as medidas 
de restrição à mobilidade 
impostas por estados e mu-
nicípios para combater o 
avanço da epidemia causada 
pelo novo coronavírus.

A concentração para o iní-
cio da carreata foi em frente 
ao Museu da República, na 
Esplanada dos Ministérios, 
região onde também ficam 
as sedes da Câmara dos De-
putados, Senado, Supremo 
Tribunal Federal e o Palácio 
da Alvorada. Quatro das seis 
faixas de uma das pistas do 
Eixo Monumental estão ocu-
padas por veículos que fa-
zem parte da carreata.

Em transmissões ao vivo 
da manifestação, apoiadores 
entoam palavras de ordem 
contra lockdown, governado-
res que impuseram toque de 
recolher para conter os novos 

casos da Covid-19 e contra a 
decisão do ministro do STF, 
Edson Fachin, que anulou con-
denações ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 
âmbito da operação Lava Jato 
e o tornou elegível.

Bolsonaro  critica Mandetta
Em mais uma atitude po-

lêmica, o presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) voltou 

a defender o tratamento ini-
cial da covid-19 com remé-
dios sem nenhuma eficácia 
científica comprovada. A fala 
foi dita durante a live sema-
nal, que ocorreu na última 
quinta-feira (18). Na ocasião, 
o presidente ainda imitou 
uma pessoa sufocada pela 
falta de ar e teceu críticas ao 
ex-ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta.

Em Brasília, apoiadores fazem carreata 
por aniversário do Presidente Jair  Bolsonaro

Divulgação

A Fundação Procon de 
São Paulo multou a Apple 
Computer Brasil em R$ 
10.546.442,48 pela venda 
do smartphone iPhone 
12 sem o adaptador do 
carregador de energia – 
acessório fundamental 
para o funcionamento do 
aparelho – e por diversas 
práticas que desrespei-
tam o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC). A 
empresa pode recorrer.

 Segundo o Procon, 
consumidores recla-
maram também que 
smartphones do mode-

lo iPhone 11 Pro – cuja 
publicidade afirma ser 
resistente à água – apre-
sentam problemas rela-
cionados à umidade que 
não são reparados pela 
empresa. As propagandas 
do modelo, segundo o ór-
gão de defesa, fazem afir-
mações como  “resistente 
à água a até quatro metros 
por até 30 segundos”, “fei-
to para tomar respingos e 
até um banho.”

Além disso, o Procon 
encontrou, na análise do 
termo de garantia dos pro-
dutos, cláusulas abusivas – 

em uma delas a empresa se 
isenta de todas as garantias 
legais e implícitas e contra 
defeitos ocultos ou não 
aparentes; em outra, infor-
ma que “a Apple não garan-
te que o funcionamento do 
produto Apple será ininter-
rupto ou sem erros.”

 “A Apple precisa en-
tender que no Brasil exis-
tem leis e instituições 
sólidas de defesa do con-
sumidor. Ela precisa res-
peitar essas leis e essas 
instituições”, destacou o 
diretor executivo do Pro-
con-SP, Fernando Capez.

Procon multa Apple em R$ 10 milhões 
por celulares sem carregador
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1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 
suiserviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
de empregada, área de 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880

JD. AMÉRICA Casa 3 
quartos 1 suíte. COD: 
2402. TEL:4007-2717.CJ. 
17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 66 a 140m², 
COD: 772752. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
SÍTIOS RECREIO 
DOS BANDEIRANTES 
Chácara - COD: 2404. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 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 Aparta-
mento 4 suítes, 228m². 
Park House Flamboyant. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamento 
4 suítes, 237m². Wonder-
ful Residence. TEL: 4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. CRIMÉIA OESTE 
Casa 3 quartos 1 suíte.  
COD: 2406. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
BAIRRO FELIZ Aparta-
mento 2 e 3 quartos - 53 
a 78m². COD:  222565. 
TEL:4007-271 7.CJ.17656
-------------------------------
PQ. AMÉRICA Aparta-
mento 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 Aparta-
mento 4 suítes 198 a 
233m². COD:  727849.
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes - 125 
a 284m². COD: 638124. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. MARISTA Cobertura 
5 suítes. Maria Paulo (62) 
8450-0777
-------------------------------
JD. MARISTA Aparta-
mento 4 suítes 174m². 
COD:  870403. TEL:4007-
2717.CJ. 17656
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes 92,67 metros 
quadrados 2 vagas gave-
ta. COD: 2409. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. NEGRÃO DE LIMA 
Apartamento 2 quartos 
- 59,26m². COD: 2410. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Salas comer-
cias de 42 a 355. COD: 
760557. TEL:4007-2717.-
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado 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 pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.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 ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450

HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
ALTO DA GLÓRIA Sala 
comercial 36m². Maria 
Paulo (62) 8450-0777
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 a 4 suítes 211,23 a 
348,81 COD: 619131. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. MARISTA Aparta-
mento 3 a 4 suítes 190,09 
a 403,53 COD: 435632. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
ST. BUENO Aparta-
mento 164m² - 3 suítes. 
COD:7167. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes, 128m². Geniale 
Flamboyant. TEL:4007-
2717.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 pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 

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

SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
JD. TODOS OS SANTOS 
Casa solteira, excelente 
acabamento. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
160.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casas geminadas, laje, 
bom acabamento. No ta-
manho 190m², 3 quartos, 
1 suíte, 1 banheiro e ga-
ragem 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 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.

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

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

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 22 de Março de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 



7

Torcedores de outros 
países estarão vetados 
dos Jogos Olímpicos 

de Tóquio quando eles co-
meçarem, em quatro meses, 
afirmaram o Comitê Olímpico 
Internacional e organizadores 
locais neste sábado. A decisão 
foi anunciada após reunião 
virtual com o Comitê Olímpico 
Internacional, o governo ja-
ponês, o governo de Tóquio, o 
Comitê Paralímpico Internaci-
onal, e outros organizadores. 

A medida era esperada e 
especulada há vários meses. 
Oficiais disseram que o risco 
era grande demais para acei-
tar durante a pandemia pes-
soas de outros países que 
compraram ingressos, uma 
ideia fortemente rejeitada 
pelo público japonês. 

O Japão teve cerca de 8,8 
mil mortes por covid-19 e 
controlou o vírus melhor do 
que a maior parte dos paí-
ses. ”Para dar clareza a quem 
mora em outros países e 
comprou ingresso, e para 
permitir que eles ajustem 
seus planos de viagem neste 
momento, os responsáveis 
concluíram que eles não 
poderão entrar no Japão 
durante os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos”, afirmou o co-

mitê organizador de Tóquio 
em comunicado. 

Segundo relatos, cerca de 
um milhão de ingressos foram 
vendidos para fãs de fora do 
Japão. Organizadores prome-
teram reembolsos, mas isso 
será determinado pelos cha-
mados ”Revendedores Au-

torizados de Ingressos”, que 
cuidam das vendas fora do 
Japão. Esses agentes cobram 
prêmios de até 20% do preço 
dos ingressos. Não está claro 
se esses prêmios serão reem-
bolsados. ”Nós poderíamos 
esperar até o último momen-
to para decidir, se não fossem 

os espectadores”, disse Seiko 
Hashimoto, presidente do co-
mitê organizador. 

”Eles precisarão conse-
guir hospedagem e voos. 
Então precisamos decidir 
cedo, ou causaremos muita 
inconveniência a eles. Eu sei 
que esse é um assunto mu-

ito difícil.” O presidente do 
COI, Thomas Bach, chamou 
a decisão de ”difícil”. ”Nós 
precisamos tomar decisões 
que podem precisar de sa-
crifícios de todos”, disse ele. 

As principais perdas 
econômicas das vendas de in-
gresso perdidas são do Japão. 

O orçamento do comitê orga-
nizador local previa receita de 
US$ 800 milhões com venda 
de ingressos, a terceira mai-
or fonte de renda no orça-
mento privado. Qualquer 
déficit no orçamento preci-
sará ser compensado por en-
tidades do governo japonês. 

Reprodução

Segundo comitê , jogos olímpicos de Tóquio 
não terão espectadores de outros países
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Hospitalizado desde 13 
de março em decorrência 
da Covid-19, o humorista 
Paulo Gustavo, 42 anos, 
precisou ser intubado nes-
se domingo (21/3), segun-
do confirmou sua assesso-
ria de imprensa.

“O ator, em plena cons-
ciência de seu estado, ne-
cessitou entrar em venti-
lação mecânica invasiva, 
para ser tratado de forma 
mais segura. Todas as me-
didas de segurança estão 
sendo tomadas e a equipe 
profissional que o atende 
permanece confiante na 
sua plena recuperação”, 
afirmou comunicado.

“A família do ator agra-
dece aos fãs pelo carinho 
e pede que continuem a 
enviar boas energias e ora-
ções para sua recuperação, 
assim como de todos os 
brasileiros que se encon-
tram na mesma situação.”

Orações
O humorista conta com a 

torcida da família e de seus 
milhares de fãs para que se 
recupere logo. A mãe dele, 
Déa Lúcia Amaral, compar-

tilhou inclusive, na última 
terça-feira (16/3), um pe-
dido para que todos façam 
orações pelo artista.

“Peço que continuemos 
rezando em conjunto todos 
os dias para que ele se re-
cupere o mais rápido pos-
sível”, escreveu. “Agradeço 
todas as mensagens de 
carinho e fé! Estão funcio-
nando muito!”

Hospitalizado no Rio
Casado com o derma-

tologista Thales Bretas e 
pai de dois filhos, Gael e 
Romeu, Paulo Gustavo está 
hospitalizado em uma uni-
dade de saúde privada do 
Rio de Janeiro, depois de 
receber o diagnóstico posi-
tivo para a doença.

Antes de ser internado, 
ele cobrou, por meio das re-
des sociais, a imunização da 
população e pediu para as 
pessoas ficarem em casa. No 
Instagram, ele postou uma 
notícia sobre a lotação das 
UTIs em todo o país. “Cadê 
a vacina, meu Deus? Se 
liga na aglomeração, gente. 
Sair de casa apenas quem 
precisa trabalhar.”

Ozzy Osbourne, ícone 
do heavy metal, “prín-
cipe das trevas”, líder 

do Black Sabbath, maluco que 
comeu um morcego no palco, 
astro de reality show. Mas, se 
você perguntar para ele mes-
mo quem é Ozzy Osbourne, 
a resposta é simples: “É um 
filho da classe trabalhadora. 
Eu estava confuso quando jo-
vem sobre o que queria fazer 
na vida até escutar os Beatles. 
Aí soube o que queria fazer”. 
O documentário As Nove Vi-
das de Ozzy Osbourne, a ser 
exibido neste sábado, 20, às 
23h20, no canal A&E, tenta 
abarcar os 72 anos de vida 
do astro do rock, da infância 
simples e a prisão ao estrela-
to, passando por escândalos 
e a reinvenção como homem 
de família em The Osbournes. 
“Eu tive a melhor vida que al-
guém poderia querer. Saí do 
nada, e minha profissão me 
abriu tantas portas. Cheguei 
aonde nunca imaginei”, disse 
ele em entrevista coletiva.

Segundo Osbourne, o fil-
me, que fala de sua prisão, de 
seus problemas com drogas e 
álcool e da atual batalha contra 
o Parkinson, é honesto em seu 
retrato. “Não houve maquia-
gem. O documentário mostra 
o bom e o mau”, afirmou ele. 
Sua mulher Sharon acredita 
que isso se deve à própria 
personalidade de Ozzy. “É um 
sobrevivente. Teve uma vida 
incrível, enfrentou tudo o que 
foi colocado em seu caminho, 
se reergueu e se superou. É 
um bom homem. O que você 
vê é o que ele é.”

Sharon enfrenta novas 
acusações de racismo nos 
bastidores de seu programa 
The Talk, veiculado pelo canal 
de TV americano CBS, mas o 
assunto não entrou no filme. 
Além de Sharon, o documen-
tário traz entrevistas com os 
filhos Aimee, Kelly e Jack, os 
outros membros do Black Sa-

bbath - o guitarrista Tony Iom-
mi, o baixista Geezer Butler e 
o baterista Bill Ward -, amigos 
e colegas da música como o 
produtor Rick Rubin, Ice-T, 
Rob Zombie, Jonathan Davis 
e Post Malone. Foram muitas 
vidas de Ozzy em uma. Como 
sua filha Kelly define, ele é o 
verdadeiro Homem de Ferro. 
John Michael Osbourne nas-
ceu em Birmingham, na Ingla-
terra, o quarto de seis filhos.

A ascensão foi rápida
O primeiro álbum, lança-

do em 1970, alcançou o top 
10 no Reino Unido. O segun-
do, Paranoid (1971), levou a 
banda à liderança das paradas 
no Reino Unido e ao 12.º lu-
gar nos Estados Unidos, com 
clássicos como War Pig e Iron 
Man. A controvérsia sempre 
esteve com o grupo, que usava 
símbolos religiosos e místicos. 
A influência do Black Sabbath 
é inegável, sendo pedra fun-
damental para o heavy metal 
e para vertentes mais recen-

tes do rock, como o grunge. A 
tensão foi crescendo junto ao 
consumo de drogas e álcool, 
culminando na saída de Ozzy 
da banda. Ele continuou em 
carreira solo, cultivando uma 
imagem rebelde e meio ma-
luca nos anos 1980, jogando 
carne crua na plateia e mor-
dendo um morcego.

“Creio que algumas vezes 
pensamos, será que esta é a úl-
tima vida? Às vezes rimos por-
que o Ozzy dos anos 1980 não 
se daria bem em 2021, ele teria 
sido cancelado rapidamente”, 
disse Jack Osbourne durante 
a coletiva. “Só espero que ele 
tenha muito mais vidas.” Em 
1992, Ozzy anunciou sua apo-
sentadoria, passou uma época 
com sua família, mas acabou 
retornando aos palcos. Em 
2002, estreou The Osbourne, 
que transformou sua imagem 
de “príncipe das trevas” a pai-
zão que levava o lixo para fora. 
Pouco depois, Sharon foi diag-
nosticada com câncer. Em 2016, 
o casal se separou, mas voltou. 

“Foi um pouco estranho 
fazer uma biografia neste mo-
mento, porque houve horas 
em que pensei que estávamos 
fazendo um tributo fúnebre 
porque foi aterrorizante.” 
Sharon Osbourne disse que, 
na atual situação, tudo muda 
todo dia. “Tem dias em que 
está ótimo, caminha, se sente 
bem, e na semana seguinte 
pode estar se sentindo mal, 
sem energia.” Ozzy está fazen-
do fisioterapia e tentando to-
dos os tratamentos possíveis. 
Mas ele não desistiu de nada. 
Ainda quer voltar aos palcos e 
lançou seu 12º álbum, Ordina-
ry Man, em fevereiro de 2020. 
“Ozzy não quer a compaixão 
de ninguém, teve uma vida 
incrível”, disse sua mulher 
“Para deixá-lo feliz, apenas 
dê a ele um palco.” Segundo 
Ozzy, sua grande preocupação 
é seu público. “Porque acredi-
to ser o homem mais sortudo 
do mundo por poder ter essa 
aprovação, essa carreira tão 
longa e tão bem-sucedida.”

Documentário sobre Ozzy abrange os 
72 anos de vida do príncipe das trevas’

Com Covid, ator Paulo Gus-
tavo é intubado no Rio


