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Goiânia aprova PL para regulamentação e
distribuição gratuita de cannabis medicinal
A regulamentação e distribuição de medicamentos à base de cannabis volta à pauta da Câmara Municipal de Goiânia no retorno das atividades
presenciais e deve ser votada na próxima semana. Os vereadores vão analisar o veto integral do ex-prefeito Iris Rezende ao projeto de lei. p2

Bicicletas, a
nova revolução francesa
campus da Cidade no sudeste de Paris. p4
(62) 3010-4014

PF recupera R$
800 mil em operação contra fraudes no auxílio p2
(62) 98219-1904

Câmara aprova doação de crédito de
energia para atividades essenciais p4
/diariodoestado

Sem dono, R$ 162,6 milhões da Mega
da Virada devem ir para a educação
Mais de R$ 162,6 milhões - metade do prêmio pago na Mega da Virada
do dia 31 de dezembro - continuam sem dono e prestes a serem repassados ao Fies, do Ministério da Educação, destino dos prêmios esquecidos. p4
jornalismo@diariodoestadogo.com.br
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Goiânia aprova PL para distribuição
gratuita de cannabis medicinal
A

Reprodução

regulamentação
e
distribuição de medicamentos à base
de cannabis volta à pauta da
Câmara Municipal de Goiânia
no retorno das atividades presenciais e deve ser votada na
próxima semana. Os vereadores vão analisar o veto integral
do ex-prefeito Iris Rezende
(MDB) ao projeto de lei.
A proposta do vereador
Lucas Kitão (PSL) prevê a distribuição de medicamentos
prescritos à base de Canabidiol (CBD) ou Tetrahidrocanabinol (THC) por parte das
unidades da rede pública e
privada de saúde, desde que
autorizado por ordem judicial ou pela Anvisa. O texto
foi aprovado em 2020 e encaminhado ao Paço Municipal após um amplo debate
em Goiânia.
Apesar da aprovação no
Parlamento, o ex-prefeito
rejeitou o projeto sob o argumento de que já “existem
medicamentos disponíveis”,
o que configura um aumento de custo no tratamento
de pacientes com transtornos mentais. O que não foi
explicado pela antiga gestão, segundo o vereador,
foi que estes medicamentos
custam aproximadamente
R$ 2 mil, dependendo do
medicamento.

O debate foi amplo até
a segunda votação na Casa
e continuou após a aprovação. Isso porque, na última semana, a Comissão
de Constituição e Justiça
(CCJ) aprovou por quatro
votos a dois, o parecer da
ex-vereadora Dra. Cristina
(PL) que rejeitou o veto do
prefeito. O relatório da vereadora pediu a rejeição ao
veto, porque a “eficácia do
tratamento dá a oportunidade de que as pessoas que

têm algum tipo de transtorno mental tenham uma alternativa não convencional
que é testada e aprovada
por vários especialistas”.
De acordo com o vereador Lucas Kitão, o retorno
do projeto à Câmara é importante para dar uma alternativa aos goianienses que
buscam medicamentos para
tratar diversas enfermidades
e para dar uma melhor qualidade de vida a quem tem
algum tipo de transtorno

mental pelo Sistema Único
de Saúde (SUS), com distribuição gratuita.
“Nós sabemos que hoje
o tratamento com cannabis
já é uma realidade, mas só
chega às famílias de alta
renda. Por isso queremos
popularizar esse tratamento para salvar e diminuir a
dor de muitos pacientes”,
comentou o vereador que
entende o projeto como um
“grande avanço em ações
de políticas públicas no tra-

tamento público de saúde”.
A pauta volta ao plenário para votação na próxima semana, quando a Casa
deve retornar após três semanas fechadas por causa
da pandemia de Covid-19.
Os vereadores vão avaliar
o relatório da ex-vereadora Dra. Cristina, que pede
a rejeição do veto da Prefeitura de Goiânia. Caso
seja aprovado, o texto será
promulgado pelo presidente da Câmara.

PF recupera R$ 800 mil em operação contra fraudes no auxílio em Goiás
A Polícia Federal (PF)
deflagrou, nesta quarta-feira (31), uma operação
para combater fraudes no
Auxílio Emergencial em 12
Estados. Durante a ação, os
policiais recuperaram R$
800 mil em Goiás.
No total, 12 pessoas
foram presas, foram cumpridos 77 mandados de
busca e apreensão e sequestro de bens, além de
nove medidas de suspensão do exercício da função
pública. Três prisões aconteceram em Goiás; uma
no Mato Grosso; três em
Minas Gerais; três em São
Paulo; uma no Rio de Janei-
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ro; e uma no Pará.
A polícia informou que
a operação “Et Caterva”
teve como objetivo desarticular uma organização
criminosa
especializada
em aplicar fraudes no benefício Auxílio Emergencial
e em precatórios judiciais
(que é o reconhecimento
de uma dívida judicial do
governo – municipal, estadual ou federal – por meio
de um documento, que é
assinado pelo Presidente
do Tribunal onde o processo correu). As ações resultaram no levantamento
ilegal de mais de R$ 13
milhões em documentos,

além de mais de R$ 2.700
milhões em tentativas de
saques em várias regiões
do país. Esquema
A investigação apontou
que a organização criminosa atraía servidores de
instituições bancárias, que
forneciam informações sobre os documentos à disposição para o saque. Também
foi constatada a participação de um servidor do Tribunal Regional Eleitoral do
Mato Grosso. “O grupo investigado é composto por
um número significativo de
pessoas, dentre elas advogados e funcionários públicos”, informou a PF.
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Corte de
energia
elétrica para
pessoas
de baixa
renda está
suspenso
em Goiás
A Enel anunciou na
segunda-feira (29) que
suspendeu os cortes de
energia elétrica para famílias de baixa renda em
Goiás. A medida foi tomada por determinação
da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel),
no último dia 26.
Os cortes por inadimplência estão suspensos
até 30 de junho. São considerados consumidores
de baixa renda os clientes
cadastrados na Tarifa Social Baixa Renda e aptos
a receberem o benefício.
Também foi suspensa
a interupção no fornecimento de clientes eletrodependentes, ou seja,
quando há uso de algum
equipamento necessário
à vida humana. Também
está vedado o corte do
fornecimento a serviços
de atendimento médicos
e hospitalares e de infraestrutura relacionada à
vacinação e armazenamento de vacinas.
O benefício da tarifa social baixa renda, segundo
a resolução, será mantido
apenas para os clientes
cadastrados e que de fato
atendam aos critérios previstos na legislação e na
regulação da Aneel para
obtenção do benefício.
A agência reguladora
também suspendeu a vigência do prazo máximo
de 90 dias para o corte de
energia por inadimplência de consumidores que
estejam aptos a terem o
fornecimento de energia
interrompido pelas empresas. Com esta medida,
as distribuidoras poderão
efetuar o corte de clientes inadimplentes mesmo
após o prazo de 90 dias do
vencimento do débito, que
vigorava até então. O objetivo desta decisão é permitir que as distribuidoras priorizem ainda mais,
diante do atual cenário, os
serviços essenciais de distribuição de energia.
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Ronaldo Caiado prevê 100% das pessoas
acima de 60 anos vacinadas em abril
C
Reprodução

om a vacinação de
100% dos idosos, em
Goiás, os índices de
internação e óbito nesta faixa
etária devem reduzir. Assim
como a ocupação de leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI). “É um parâmetro excelente porque 45 dias após a
imunização, o paciente já terá
um grau de produção de anticorpos”, afirmou o governador. Apesar da primeira dose
já iniciar a produção de células de defesa do organismo,
Caiado faz um alerta. “Não
quer dizer que fique 100%
imune. É preciso manter os
protocolos sanitários”, disse.
O Ministério da Saúde
mantém o compromisso com
os governadores de enviar
semanalmente doses de vacinas aos Estados. A expectativa é de que o novo lote
de imunobiológicos chegue
a Goiás durante o feriado
da Semana Santa. “Estamos
muito otimistas com o Governo Federal por estar mantendo o calendário vacinal.
Com isso, nós vamos expandir ainda mais nossa imunização, em Goiás”, avaliou.

gundo Caiado, o Estado conta com o apoio dos goianos.
“Mesmo com a ocupação
de 95% de nossos leitos, nós
esperamos ampliar a oferta
nos próximos dias, desde que
tenhamos a compreensão da
população para estes próximos
14 dias”, disse Caiado. O período solicitado pelo governador
se refere ao decreto Estadual, que orienta os municípios
a adotarem o revezamento
temporário entre abertura e
fechamento do comércio para
conter o avanço da doença.

Apesar das expectativas
positivas em relação à vacinação em massa no Estado, durante entrevista à TV
Anhanguera, também nesta
quarta-feira (31/03), Ronaldo Caiado alertou a população sobre os altos índices
de infecção e reinfecção do
coronavírus, em Goiás. “No
pior momento da primeira

onda, nós tivemos uma semana em que o número de
óbitos chegou a 60 por dia,
por uma semana. Agora,
nós ainda não estamos no
pico do problema”, alertou.
Goiás já atingiu, na segunda
onda, a marca de 105 óbitos
por dia. Desde que a doença
chegou ao Estado, 480 mil
pessoas foram infectadas e

mais de 11,4 mil morreram.
Diante de um quadro de
alto índice de infecção, de
superlotação de hospitais e
UTIs, o governador pediu solidariedade às pessoas, em
especial, durante o feriado
da Semana Santa. “Sejam
solidários. Entendam que
não é férias, que não é o momento para festas clandesti-

nas. É momento de reflexão
e de respeito”, pediu.
Desde o início da pandemia, o Governo de Goiás já
abriu 1.226 leitos dedicados
à Covid-19, sendo 525 UTIs e
701 enfermarias. A expectativa, segundo a Secretaria de
Estado da Saúde (SES), é ampliar as vagas existentes ainda
neste mês. Mas para isso, se-

Vacinação em Goiás
O último boletim da SES,
divulgado nesta quarta-feira
(31/03), mostra que referente à primeira dose, foram
aplicadas 487.180 vacinas
contra a Covid-19 em todo o
Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas
121.932 pessoas. Esses dados são preliminares.
Em relação ao recebimento de vacinas, o Estado
de Goiás já recebeu 966.980
doses de imunizantes, sendo 809.280 da CoronaVac e
157.700 da AstraZeneca.

Sancionado Sistema do Artesanato de Goiás (SAG) para capacitar artesãos
O governador de Goiás,
Ronaldo Caiado, sancionou
o Sistema do Artesanato de
Goiás (SAG). Conforme publicação do Diário Oficial do
Estado (DOE), também fica
instituído o Conselho do Artesanato de Goiás (ConartGO)
e a criação do Selo do Artesanato de Goiás, vinculados à
Secretaria de Estado da Retomada. A matéria foi aprovada

em segunda e última votação
pela Assembleia Legislativa
de Goiás no último dia 18.
O objetivo central da iniciativa é o reposicionamento
estratégico do setor de artesanato na economia goiana
por meio de estímulos ao potencial diversificado próprio
do segmento. Via SAG, o Governo de Goiás desenvolverá
políticas públicas coordena-

das e assertivas aos profissionais de artesanato do Estado.
A Secretaria da Retomada
atuará na implantação e consolidação de canais públicos que
facilitem a comercialização dos
artesanatos goianos ao prestar
apoio estratégico e permanente aos artesãos, principalmente por meio de ações de
qualificação profissional.
Entusiasta do artesanato

goiano, a coordenadora do
Gabinete de Políticas Sociais
(GPS), primeira-dama Gracinha
Caiado, destacou a relevância
do SAG como instrumento de
preservação da cultura local.
“É muito gratificante ver que
o sonho que começamos a
construir no ano passado, logo
quando apresentamos a Secretaria da Retomada, se torna
realidade. O que queremos

é exatamente potencializar
o que há de melhor na nossa
cultura e tradições, valorizando nossa história. Goiás é um
Estado rico e que tem muito a
mostrar para o Brasil e o mundo”, celebrou Gracinha.
Mapeamento do artesanato
Também foi realizado o
mapeamento do artesanato
goiano, realizado em várias re-

giões do Estado, com o intuito
de conhecer as demandas e necessidades dos artesãos a partir
de visitas técnicas e conversas
com os profissionais. Equipes
visitaram artesãos, centros de
artesanato, associações, cooperativas, museus e galerias
em Olhos d’Água, distrito de
Alexânia, Pirenópolis, Mineiros,
Chapadão do Céu, Caldas Novas, Morrinhos e Rio Quente.
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Braga Netto apresenta novos comandantes das
Forças Armadas e jura lealdade à Constituição

O

presidente Jair Bolsonaro escolheu o
general Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira como
novo comandante do Exército. Ele substitui o general
Edson Pujol, demitido com
os comandantes da Aeronáutica e da Marinha, que
rejeitaram tentativas do
presidente de politizar as
Forças Armadas. Ao escolher
o general Paulo Sérgio no
Exército, Bolsonaro repete
a ex-presidente Dilma Rousseff ao quebrar a tradição de
escolher o oficial mais antigo
para comandar a tropa. O nomeado era o terceiro pelo critério de antiguidade. Uma entrevista do general, chefe do
Departamento-Geral do Pessoal, foi apontada como uma
das razões para Bolsonaro ter
demitido o agora ex-ministro
da Defesa Fernando Azevedo
e Silva. Ao Correio Braziliense,
o militar apontou a possibilidade de uma 3ª onda da covid-19 no País nos próximos
meses e defendeu lockdown,
contrariando o que prega o
presidente, crítico a medidas
de isolamento social.
Dois generais ouvidos pela
reportagem afirmaram ao Estadão que Bolsonaro defen-

Divulgação

deu uma punição ao oficial,
mas Azevedo não concordou.
O presidente, então, pediu a
demissão do ministro.
Outros fatores também
contribuíram para a queda
de Azevedo: 1) ter mandado
o general Eduardo Pazuello
de volta para o quartel,
quando Bolsonaro queria
alocá-lo na Esplanada; 2) se
recusou a confrontar decisões do Supremo Tribunal

Federal, como queria o presidente; 3) se recusou a trocar
o comandante do Exército,
Edson Pujol, com quem Bolsonaro nunca teve boas relações. Com a decisão, porém,
Bolsonaro tenta apaziguar os
ânimos e passar para a tropa
que vai manter a continuidade. O general Paulo Sérgio é
próximo de Azevedo.
Preterido na escolha, o
general mais antigo na cú-

Câmara dos Deputados aprova doação de
crédito de energia para atividades essenciais
Divulgação

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (31/3) o Projeto de Lei
2474/20, que permite aos
micro e minigeradores de
energia doarem créditos de
excesso de energia elétrica
gerada para atividades essenciais. A proposta segue
para o Senado.
Pela proposta, toda vez
que a energia gerada for
maior que o consumo dos
micro ou minigeradores em
determinado mês, o crédito
obtido pela injeção da energia excedente na rede de
distribuição de energia poderá ser usada para diminuir
o valor da conta de energia
de hospitais, por exemplo,
cujo consumo aumentou por
causa do uso intensivo dos
leitos de UTI. Atualmente, o
crédito gerado, só pode ser
usado pelo gerador da energia para abater o valor de
contas de energia registradas em seu nome.
A medida vale por até 12
meses após o encerramento do
período de emergência de saúde pública motivada pela pandemia do novo coronavírus.

pula do Exército, general
José Luiz Freitas, elogiou a
escolha pelas redes sociais.
“Escolhido o novo Comandante do Exército, Gen.
Paulo Sérgio, excepcional figura humana e profissional
exemplar. Como não poderia deixar de ser, continuaremos unidos e coesos, trabalhando incansavelmente
pelo Exército de Caxias e
pelo Brasil!”, postou.

Marinha e Aeronáutica
Na Marinha, o escolhido
por Bolsonaro foi o almirante
Almir Garnier. Neste caso, o
presidente também ignorou a
tradição e optou pelo segundo da lista de antiguidade. Na
Aeronáutica, assumirá o brigadeiro Carlos Almeida Baptista Junior, que demonstra
nas redes sociais ser afinado
ao governo, compartilhando
mensagens ligadas a grupos

de direita. Ele era o primeiro
no critério de antiguidade.
Mais cedo, antes das escolhas
serem anunciadas, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu o respeito ao critério
de antiguidade na escolha da
nova cúpula militar.
“Eu julgo que a escolha
tem que ser feita dentro do
princípio da antiguidade, até
porque foi uma substituição
que não era prevista. Quando
é uma substituição prevista,
é distinto. Então, se escolhe
dentro da antiguidade e segue o baile”, afirmou o vice,
que é general da reserva. O
presidente também havia
sido aconselhado a seguir a
lista para não criar atritos com
generais mais experientes.
Isso porque os oficiais
mais antigos passam à reserva se um militar mais “moderno”, com menos tempo
de Exército, for alçado ao
comando. A aposentadoria
não é uma regra compulsória, mas costuma ter força
de norma não escrita nos
quartéis. Os oficiais costumam pedir para deixar a ativa como forma de não serem
comandados por um antigo
subordinado, uma inversão
na hierarquia.

Sem dono, R$ 162,6 milhões da Mega
da Virada devem ir para a educação
Divulgação

A duração da situação
de emergência é indeterminada. Cabe ao Ministério da
Saúde, por meio do Centro
de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV), declarar o seu encerramento, mas o período não
será maior que o tempo de
emergência declarado pela

Organização Mundial de
Saúde, ainda em vigor.
O texto aprovado estendeu a possibilidade de destinação dos créditos, originalmente destinados somente
a hospitais, asilos de idosos
e outras entidades filantrópicas envolvidas no combate
direto ao novo coronavírus.

Mais de R$ 162,6 milhões - metade do prêmio
pago na Mega da Virada
do dia 31 de dezembro
– continuam sem dono e
prestes a serem repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior
(Fies), do Ministério da
Educação, destino dos
prêmios esquecidos.
A aposta foi feita em
São Paulo pela internet e
termina hoje, no fim do
expediente bancário, o
prazo de 90 dias para resgate da bolada.

O sorteio mais cobiçado
do país teve apenas dois
vencedores para dividir o
valor recorde de R$ 325,2
milhões, mas só o ganhador de Aracaju já não deve
se preocupar mais com boletos no fim do mês.
Ele retirou o dinheiro que ganhou: R$ 162,6
milhões. Seu nome não
foi revelado, como ocorre
com todos os ganhadores
das loterias da Caixa.
Por incrível que pareça, não são raros os apostadores que deixam o

prêmio para trás. Segundo a Caixa, somente em
2020, R$ 311,9 milhões
em prêmios não foram resgatados. Os valores levam
em conta todas as modalidades e faixas de premiação como Dupla-Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania
e Loteca, que não foram
retiradas no prazo.
Para retirar o prêmio,
além do bilhete, é preciso apresentar documento de identificação,
como o CPF (Cadastro de
Pessoas Físicas).

Goiás, Tocantins e DF, 1° de Abril de 2021

Veículos

MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA 13/13 preto 1.8
essence 30 mil km seminovo apenas R$35.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
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
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha
1.6
freestyle
comF: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
------------------------------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
sado 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

diariodoestadogo.com.br

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 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
nas portas R$18.800,00
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 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.
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’

ANO 12, Nº 2694
COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11 Valor R$ 32590040
------------------------------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

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. 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
de empregada, área de
serviço e 1 vaga de garagem. aluguel sem burocracia. 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.
coberta. 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
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

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

classificados
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ST. NEGRÃO DE LIMA
Apartamento 2 quartos
- 59,26m². COD: 2410.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. BUENO Salas comercias de 42 a 355. COD:
760557. TEL:4007-2717.-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado 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
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 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,
tura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808
------------------------------SETOR
CASTRO,
casa de 3/4 ,1 suite,
copa,carracão 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
------------------------------PQ. AMAZÔNIA sobrado
3/4 sendo uma suíte, sala
dois ambientes, cozinha
americana, toda no blindex, esquadrilhas de alumínio, porcelanato 80x80,
garagem e área de serviço coberta, churrasqueira,
350mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808
------------------------------JD. PETRÓPOLIS 3/4
sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, laje, forro
com sanca, porcelanato,
blindex quintal gramado,
área de serviço coberta
200mil jóia imóveis (62)
3597.3450 www.joiaempreendimentos.com.br
CJ16808

RES. JUNQUEIRA 2/4,
sala, cozinha americana,
banheiro, gramado, na
138mil 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,
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

Goiás, Tocantins e DF, 1° de Abril de 2021

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

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
------------------------------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
------------------------------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 tamanho 200m², 3 quartos, 1
suíte, 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
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, gar coberta.
Confirmar disponibilidade.
No tamanho 205m², 3
quartos, 1 suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor R$ 165.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249

DIÁRIO DO ESTADO
RES. BURITI Casa solteira, laje, porcelanato,
garag 2 carros. Aceita
carro, imóvel. No tamanho 180m², 2 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 169.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------CONJ. UIRAPURU Laje,
com estrutura para 2°
piso, bom estado e acabamento. No tamanho
175m², 4 quartos, 2 suítes, 2 banheiros e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 210.000,00 FONE:
(62) 3512-0249
------------------------------VILA
BONSUCESSO
Casa solteira, laje, bom
acabamento, casa avaliada em R$ 315 mil. No
tamanho 387m², 6 quartos, 2 suítes, 2 banheiros
e garagem com 4 vagas. Valor R$300.000,00
FONE: (62) 3512-0249
------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. FONE: (62)
3512-0249

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO CONSTRUTIR CIVIL fazemos reformas, pintura, manutenção geral, construimos,
serviço gerais de limpeza
e jardinagem. Cobrimos
qualquer oferta do mercado! Ligue e faça o seu
orçamento,
fale
com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com
------------------------------LAVADOR
Goiânia/GO
Box 8 Car Wash Não é Lavador de Carros. A função
que estamos contratando
é Acabador Acabador: Faz
a limpeza interna dos veículos e secagem externa.
Acabador com expe riência, referências. Horários
alternativos e noturno.
vale transporte + comissão. Vagas pelo Sine.
------------------------------MOTORISTA
Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO
em nosso site www.imocarcel.com.br na Opção
trabalhe conosco
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------GARÇOM para pizzaria
de preferencia com experiencia na ramo alimentício, pessoa dinâmica com
informatica básica, minimo de 18 anos, trabalhar
em período noturno das
17hs as 23:59.
------------------------------CONS.IMOBILIÁRIO
Barcellos Construtora E
Incorporadora Ltda Salário A combinar Média
salarial para Consultor
Imobiliário Goiânia / GO
Descrição da vaga Profissional com experiencia
em vendas para oportunidade no setor imobiliário
como consultor de negócios para atendimento a
clientes interno e externo.
------------------------------AUX. DE ESCRITÓRIO
Kassio Perfumaria Goiânia
/ GO Auxiliar de escritório
sexo feminino: colaborar
com o administrativo da
empresa de forma geral,
bem como televendas e
atendimento via whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia. Experiência na
área. Salário+ vale trans
porte+ gratificação por
bom desempenho. ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
------------------------------VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).

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

DIÁRIO DO ESTADO
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Bicicletas, a nova revolução francesa
Reprodução

A

menos que caia um
temporal, todas as
quartas e sábados,
uma dezena de futuros ciclistas pedala com mais ou menos resolução pelo campus
da Cidade Universitária Internacional, no sudeste de Paris.
São adultos de todas as idades determinados a aprender
a montar ou a melhorar a sua
técnica. E cada vez o número
é maior. “Houve um boom no
último ano”, disse Louis Staritzeky, que há uma década

ensina a andar de bicicleta na
capital francesa.
Também observou uma
evolução dos alunos: chegam cada vez mais pessoas
que “não se sentem muito
seguras na bicicleta”, mas
que estão dispostas a dominá-la para fazer dela o seu
meio de transporte habitual.
Como Milène Jarmelus, uma
mulher na casa dos 40 anos
que quer trocar o bonde pela
bicicleta para ir trabalhar, um
conceito que até já tem uma

palavra própria em francês,
vélotaf, uma combinação de
bicicleta (vélo) e trabalho
(taf). E há outra palavra para
a revolução do ciclismo em
Paris: vélorrution.
A Prefeitura municipal
construiu centenas de quilômetros de ciclovias nos últimos anos (170 quilômetros
em 2020) e o resultado é
espetacular: o número de
pessoas que se deslocam
de bicicleta aumentou 62%
em dois anos. E a pandemia

de coranavírus acelera essa
transformação dos hábitos
pessoais e da cidade.
As buzinadas e o som de
freadas repentinas que chegam do périph, o cinturão periférico de 35 quilômetros que
circunda o centro da capital
francesa, fazem Jarmelus e os
demais alunos lembrarem que
estão investindo em uma alternativa saudável e ecológica
ao carro poluente. Mas também que é importante dominar a bicicleta se a pessoa qui-

ser entrar na selva que ainda
continua sendo o trânsito parisiense. E isso considerando
que para quem está em duas
rodas as coisas melhoraram
inegavelmente nos últimos
anos na Cidade das Luzes. E
continuarão a melhorar.
A equipe da prefeita socialista Anne Hidalgo fixou
como meta 2025 para completar sua vélorrution, como
a revista L’Obs chamou as
medidas, em um trocadilho
entre bicicleta e revolução:

criar uma densa rede de ciclovias na Paris intramuros, com
conexões abundantes com a
periferia, para que os pedais
se tornem uma verdadeira alternativa de transporte.
Muito já foi feito, embora ainda haja muitas tarefas
pendentes tanto em termos
de ciclovias como de estacionamentos, algo fundamental
em uma cidade onde o furto
de bicicletas está na ordem
do dia. “O medo de furto é o
último freio para quem quer
andar de bicicleta”, diz Paul
Martichoux, presidente da
12.5, uma start-up que transforma vagas de garagem vazias em estacionamento de
bicicletas. Desde o início do
ano, também é obrigatório
marcar as bicicletas novas
com um “número exclusivo”
—para as usadas, o regulamento entrará em vigor em
julho—, de modo que sejam
facilmente identificáveis em
caso de furto.
A pandemia, paradoxalmente, se transformou no
melhor aliado deste ambicioso projeto que vai se
impondo em uma cidade
rendida durante décadas ao
poluidor e barulhento tráfego convencional. “A crise foi
um acelerador”, reconhece
o secretário dos transportes
de Paris, David Belliard.
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“Godzilla vs. Kong” diverte
com pegada de filme de heróis

DIÁRIO DO ESTADO
Reprodução

Reprodução

T4F fecha UnimedHall
e confirma novo adiamento do Lollapalooza

A

Warner Bros. começou sutilmente com
“Godzilla”, de 2014, e
foi aos poucos criando o seu
universo de monstros com
Godzilla e King Kong como
protagonistas. Cada um teve
o seu próprio filme e agora
temos o confronto épico entre os dois seres mais poderosos desse mundo. Dirigido
por Adam Wingard, “Godzilla
vs Kong” demora a entregar,
se perde no começo, jogo
muita coisa na salada mas
quando entrega, meu amigo,
a coisa é maravilhosa.
Em um filme chamado
“Godzilla vs. Kong” o interesse maior é, obviamente,
acompanhar os dois monstros e assistir o embate épico
entre eles. Mas o longa comete o erro de perder tempo demais com personagens

humanos desnecessários e
desinteressantes. Claro que
é importante existir uma figura humana para criar um
fio condutor emocional com
nós, o público, mas quando
estes quebram o ritmo da
ação ou são colocados em
jornadas expositivas que só
servem para explicar exaustivamente tudo que esta
acontecendo, o resultado
passa longe do suportável.
Os personagens de Millie
Bobby Brown, Julian Dennison e Brian Tyree Henry são
completamente descartáveis
e poderiam ser facilmente
retirados da história. Particularmente, não vou assistir a
um filme chamado “Godzilla
vs. Kong” para ver a ‘menina
de Stranger Things’.
O roteiro escrito por Eric
Pearson e Max Borenstein

apresenta muitas ideias bacanas. Apresenta até demais,
diga-se. Por um lado, em um
filme de menos de duas horas como aqui, tantas ideias
e tantos personagens humanos colocados em cena gera
muito conteúdo para pouco
tempo. Temos inspiração de
Julius Verne com “Viagem ao
Centro da Terra”, ou a história do passado de Kong, ou
o embate entre Kong e Godzilla, ou o Mechagodzilla,
ou as corporações ambiciosas que desejam dominar
os monstros ou o grupo de
humanos chatos que embarcam numa jornada para
desvendar os segredos das
corporações. Muitas coisas
na mesa, algumas boas, outras excelentes e outras péssimas. No geral, se o enredo
focasse apenas em uma ou

duas delas o resultado seria
menos arrastado em certos
momentos, e mais fluído e
envolvente. Eu adoraria ver
um filme apenas no centro
da Terra com Kong, Godzilla
e os demais monstros.
No entanto, como falei lá
no início, quando “Godzilla
vs. Kong” entrega o que
viemos assistir, o resultado
são sequências majestosas,
grandiosas e visualmente belíssimas. A briga tão
esperada entre Godzilla e
Kong é puro delírio para os
fãs do gênero de ‘filmes de
monstros gigantes’ (como
eu), e quando temos a reviravolta e ambos se unem
para enfrentar uma ameaça
maior, temos uma luta entre três seres que resulta,
sem dúvida, no melhor momento do filme.

A produtora Time For
Fun anunciou nesta quarta (31/03) o fechamento
da Unimed Hall, antigo
Citibank Hall e, antes,
Credicard Hall. O espaço
localizado na Marginal Pinheiros, no bairro de Santo
Amaro, em São Paulo, era
uma das maiores e principais casas de shows da
América Latina, tendo sido
inaugurado em 1999 com
um show de João Gilberto.
Fernando Altério, CEO
e maior acionista da empresa de entretenimento,
também conhecida pela
marca T4F, escreveu uma
texto dramático informando o encerramento das atividades. “Quantas histórias
vivemos no UnimedHall.
Quantas memórias criamos juntos. Quantos sorrisos e lágrimas de emoção
vimos de perto. Quantos
sentimentos”, lamentou.
“Fecham-se as cortinas
de mais um palco no País,
mas com a certeza de que
marcamos época e passamos a fazer parte de mui-

tas histórias – não só da
música, mas da cidade, do
país e da vida de cada pessoa que esteve ali”.
Em entrevista ao Estadão, o empresário deu
mais detalhes do fechamento da casa, após 23
anos de existência, mais de
3,5 mil apresentações e um
público estimado de 12 milhões de pessoas.
“Quando veio o primeiro
fechamento, em março de
2020, fizemos um corte importante, mas imaginamos
que aquilo duraria uns seis
meses. Com essa terceira
onda, sabemos que só teremos o setor de shows normalizado em 2022. Não dava
mais para segurar. Só de IPTU,
sem falar em outros valores
maiores, como o aluguel, pagamos R$ 100 mil por mês.”
Ele diz que, mesmo
quando vierem os primeiros
tempos de retomada, a desvalorização cambial que leva
à alta do dólar mina as possíveis transações com os cerca
de 20% a 30% das atrações
internacionais da casa.

