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329 mil pessoas foram
vacinadas contra a gripe
Em Goiás, apenas 329.613 pessoas foram vacinadas contra os vírus da gripe desde o início da Campanha Nacional
de Vacinação, em 10 de abril. O número corresponde a mais de 22% dos grupos prioritários da população goiana. p2
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PF faz buscas em operação sobre
supostas candidaturas laranjas do PSL
A PF cumpriu sete mandados de busca e apreensão pelas investigações sobre candidaturas laranjas do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. p3
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Apenas 329 mil pessoas
foram vacinadas contra a gripe
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Goiás,
apenas
329.613 pessoas foram
vacinadas contra os vírus da gripe desde o início da
Campanha Nacional de Vacinação, em 10 de abril. O número corresponde a mais de
22% dos grupos prioritários
da população goiana. Meta
da Saúde é imunizar pelo
menos 1,6 milhão de pessoas do total de 1,8 milhão.
Segundo
informações
da Secretaria do Estado da
Saúde de Goiás (SES-GO), a
adesão ainda é considerada
baixa. Até esta segunda-feira (29) foram vacinadas

48,01% das mulheres com
até 45 dias após o parto; 39,71% das gestantes;
39,3% dos indígenas; 32,55%
das crianças com idade entre seis meses e cinco anos;
15,08% dos trabalhadores
da saúde; 13% dos idosos; e
4,29% dos professores.
Também foram aplicadas
769 doses em policiais civis, militares, bombeiros e
membros ativos das Forças
Armadas; 23.022 em pessoas com comorbidades;
666 na população privada de
liberdade e 315 doses em funcionários do sistema prisional.

Suspeitos de roubar carro morrem
em troca de tiros com a Rotam
Dois suspeitos de terem
roubado o carro de uma
família foram mortos após
uma troca de tiros com policiais da Rondas Ostensivas
Táticas Metropolitanas (Rotam), na madrugada desta
segunda-feira, em Aparecida de Goiânia.
Segundo a corporação,
foi recebida denúncia de
que os assaltantes renderem uma família na saída
de uma igreja em Abadia

de Goiás, região metropolitana de Goiânia. Eles
fugiram no veículo das vítimas. Após perseguição,
já em Aparecida de Goiânia, os suspeitos bateram o
carro e desceram atirando
contra os policiais. Os dois
suspeitos foram baleados
e morreram no local. Eles
estavam sem documentos
pessoais e, por isso, não
foram identificados até o
fechamento da ocorrência.
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Baixa cobertura

De acordo com a enfermeira da Coordenação de
Ações em Imunizações da
SES-GO, Liz Jane, a população tem o hábito de esperar
para se vacinar no final da
campanha. “Isso é um erro.
Estamos entrando na época
em que mais ocorrem registros de doenças respiratórias, o risco de uma pessoa
não imunizada ficar doente é
alto. Se você estiver no grupo prioritário deve ir receber
a dose para se imunizar o
quanto antes”, alerta.
As pessoas que perde-

ram o prazo de vacinação e
fizerem parte de um grupo
prioritário podem procurar
as unidades de saúde para
receber a vacina. Para a enfermeira, outro fator que
também gera impactos é a
indisponibilidade para se
deslocar até uma unidade de
saúde no período de atendimento durante a semana.
Muitas pessoas trabalham
durante o horário comercial
em que os postos funcionam
e não conseguem receber a
dose. Para imunizar também
este público, a SES-GO estabeleceu o chamado “Dia D“,

que será no próximo sábado
(4). A expectativa é de que
50% da população goiana
receba a vacina e se imunize
contra os vírus da Influenza.

Influenza

A influenza é uma doença
infecciosa viral responsável
por afetar o sistema respiratório e é altamente transmissível. A vacina oferecida
protege as pessoas contra os
vírus da Influenza A/H1N1, A/
H3N2 e B e reduz as internações, as complicações e mortes decorrentes das infecções
pelo vírus da influenza.

Mulher dá a luz à bebê na cozinha de casa
Reprodução

O Corpo de Bombeiros
foi acionado para socorrer
uma mulher de 33 anos,
no setor Jardim Goiás, em
Goiânia, que estava em
trabalho de parto. Quando os profissionais chegaram ao local o bebê já
havia nascido no chão da
cozinha da residência.
Um dos militares pegou a criança no colo, enquanto o outro realizava
a clipagem e o corte do
cordão umbilical. Após o
procedimento, um médi-

co e um enfermeiro chegaram para prosseguir atendimento à mãe e à criança.
A menina recém-nascida
recebeu o nome de Cecília,
em homenagem à filha do

bombeiro que prestou socorro. Ela nasceu com 3,380
quilos. Após os cuidados iniciais, as duas foram encaminhadas à Maternidade Dona
Iris e passam bem.
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Avianca
deixa de
operar voos
em Goiânia
Em recuperação judicial desde dezembro
de 2018, a Avianca não
irá mais operar voos em
Goiânia. A crise que atinge a empresa resultou
na devolução de 18 dos
25 aviões da companhia.
De acordo com a Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac), a empresa
passa a operar em quatro
aeroportos brasileiros:
Brasília (DF), Congonhas
(SP), Santos Dumont (RJ)
e Salvador (BA), com uma
média de 39 voos diários.
Ainda segundo a
Agência, medidas fazem
parte da nova malha aérea enviada pela Avianca para para temporada
de voos vigentes, que
possui programação até
outubro deste ano. A readequação foi adotada
após exigências da Anac,
em razão da devolução
de aeronaves pela empresa divulgada nas últimas semanas. A Agência
também determinou a
adequação do sistema
de venda de passagens,
a ampla divulgação dos
voos cancelados aos passageiros e, prioritariamente, a manutenção da
segurança das operações.
Os voos realizados pela
parte internacional da
empresa continuam em
pleno funcionamento. As
operações de São Paulo,
Rio de Janeiro e Porto Alegre a Lima, no Peru, e de
São Paulo e Rio para Bogotá, na Colômbia, continuam normalmente.
Conforme a Anac,
além das medidas administrativas adotadas, são
mantidas as fiscalizações
da atuação da Avianca na
reacomodação dos passageiros em outros voos.
A Agência continua em
contato com a Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon) e outros
órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC) para o
monitoramento do atendimento aos passageiros
atingidos e das manifestações sobre eventuais
descumprimentos dos
normativos do setor.
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Ministro da Educação diz
que filmar professores em
aula é direito dos alunos
Reprodução

PF faz buscas em
operação sobre supostas
candidaturas laranjas do PSL

P

ara o ministro da
Educação, Abraham
Weintraub,
filmar
professores em sala de aula
é um direito dos alunos. Ele
disse que ainda irá analisar
o conteúdo dos vídeos compartilhados nas redes sociais
neste domingo, pelo presidente Jair Bolsonaro e por
seu filho, Carlos, para saber
se alguma irregularidade foi
cometida pelos educadores.
“Não incentivo ninguém
a filmar uma conversa na
rua, mas elas têm direito
de filmar. Isso é liberdade
individual de cada um. Vou
olhar os casos com calma.
Não faremos nada de supetão”, afirmou ao jornal

O Estado de S. Paulo, lembrando que, como professor da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
sempre deixou que seus
alunos gravassem as aulas
e fotografassem a lousa.
Segundo o ministro, o
objetivo não é “criar um
clima de caça às bruxas” e
os professores devem ficar
tranquilos, pois “o direito de
todos será preservado”. Ele
afirmou, porém, que podem
ser necessárias medidas
para “melhorar o ambiente
escolar” nos casos relatados.
“Pelo que me foi descrito, o dinheiro do contribuinte não estava sendo
gasto da melhor forma.

Se eu tivesse pagando por
uma aula dessas, eu me
sentiria lesado. Agora, vamos olhar com calma e
analisar dentro da lei o que
pode ser feito, respeitando
professores, alunos e pagadores de impostos”, disse.
Bolsonaro compartilhou
no Twitter na manhã deste
domingo um vídeo com a
legenda “professor tem que
ensinar e não doutrinar”. Ele
mostra uma aluna questionando uma professora sobre críticas que teriam sido
feitas por ela ao governo, ao
projeto “Escola sem Partido”
e ao guru bolsonarista, Olavo de Carvalho. Minutos depois, Carlos compartilhou na

mesma rede social um vídeo
no qual um professor discutia com um aluno, gritava, e
falava mal de Bolsonaro.
Carlos publicou o vídeo
com a legenda “Gravar/filmar aulas é ato de legítima
defesa contra os predadores
ideológicos disfarçados de
professores”. O ministro afirmou que os professores não
devem ficar “apavorados” e
que têm liberdade para tecer
comentários fora do horário
da aula. “Claro que ele pode
fazer comentários e pode ter
sua opinião. Se ele fala qualquer coisa no intervalo, está
no direito dele. Se a aula foi
boa, o aluno aprendeu, não
temos nada com isso”, disse.

A Polícia Federal (PF)
cumpriu na manhã desta segunda-feira, sete
mandados de busca e
apreensão no âmbito
das investigações sobre
supostas candidaturas
laranjas do PSL, partido
do presidente Jair Bolsonaro, em Minas Gerais. O
operação “Sufrágio Ostentação” foi deflagrada
nesta segunda.
De acordo com a PF,
a operação tenta esclarecer suspeita de irregularidade na aplicação
de recursos referentes
a campanhas eleitorais
femininas. Os mandados
judiciais foram expedidos pela 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte.
Dois em Belo Horizonte,
dois em Contagem, um
em Coronel Fabriciano,
um em Ipatinga e um em
Lagoa Santa.
Houve também a
apreensão de documentos relativos à produção
de material gráfico de
campanhas eleitorais. O
PSL acumula denúncias
de mulheres que afirmam
terem sido usadas como
laranjas nas eleições do
ano passado. A primeira a confirmar ter sido

pressionada a usar recursos
de sua campanha para pagamentos de despesas que não
as suas foi Cleuzenir Barbosa, de Governador Valadares, região leste de Minas,
que hoje vive em Portugal.
A ex-candidata afirma que
não concordou com o esquema e que foi para o exterior
por medo de continuar no
Brasil. Na semana passada,
o material de campanha da
candidata a deputada estadual Zuleide Aparecida
de Oliveira foi entregue ao
Ministério Público Federal e
pode ser considerada a principal prova de que o partido
não contabilizou gastos nas
eleições 2018.
Zuleide afirmou ao jornal Folha de S.Paulo ter sido
chamada pessoalmente pelo
atual ministro do Turismo,
Marcelo Álvaro Antonio,
para entrar na disputa como
laranja. O ministro do Turismo também é investigado
por suspeita de ter patrocinado um esquema de candidaturas laranjas durante
a eleição de 2018, na qual
o PSL teria direcionado verbas de fundo eleitoral para
quatro candidatas que acabaram gastando o dinheiro
com empresas de pessoas
ligadas ao próprio ministro.

viral

‘Vingadores: ultimato’ quebra recorde e fatura US$ 1,2 bilhão

C

om apenas três dias
em cartaz, o filme
Vingadores: Ultimato
bateu todos os recordes de
bilheteria no final de semana
de estreia ao faturar US 1,2
bilhão em todo o mundo.
O desfecho da saga dos principais heróis da Marvel já mostrava sinal de que seria sucesso
antes mesmo de estrear nas
salas de cinema, com quase todos os ingressos de pré-venda
comercializados antes mesmo

Reprodução

da estreia, na última quinta.
Até agora, a bilheteria do filme já é a sexta maior arrecadação da Marvel, atrás de Guerre
Infinita, Vingadores, Vingadores: Era de Ultron, Pantera Negra e Homem de Ferro 3.
Apenas com a contagem
do primeiro fim de semana,
Vingadores: Ultimato já é a
maior bilheteria deste ano, ultrapassando outro sucesso da
Marvel: Capitã Marvel, que faturou R$ 1,1 bilhão até agora.
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Veículos

------------------------------CONSÓRCIO
CICAL:
REALIZE SEU SONHO DE
FORMA SEGURA, CREDITOS PARA CARROS, MOTOS E CAMINHÕES, SEM
JUROS E SEM BUROCRACIA. SIMULACÕES E INFORMACÕES LIGUE (62)
9 9452- 2980 whatsaap
CONSULTOR DE VENDAS
: ANTONIO CRUZ
------------------------------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$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------CREDITO PARA SEMI
NOVO r$ 26.470.69 ENTRADA +
70 parcelas
r$ 437,13 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS
$ 570,16 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
-------------------------------

ESCORT 98/98 gl 1.8
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 15.231,00
CB 250 TWISTER STD
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 281,39 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS
$ 361,45 informações e
simulacões (62) 9 81081508 consultora de vendas Evanilde Fernandes
------------------------------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
-------------------------------
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HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------HONDA CITY 09/10
cinza 1.5 ex automático
conservado R$ 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
-------------------------------
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Imóveis

Empregos

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

------------------------------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
------------------------------SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preencha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------

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

Serviços
-------------------------------

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

MASSAGEM

------------------------------MASSAGENS: Prostática e exótica com velas e
depilação. F: 98642-2868
---------------------------AS MELHORES MASSAGENS: Massagem Tailandesa, tântrica, lenços
de seda, 4 mãos, yoni,
terapêutica,
relaxante,
anti-stress, com pés,
depilação esfoliação e
outras. Todas elas com o
objetivo de proporcionar
novas sensações de prazer. F: 98642-2868
-------------------------------

FINANCIAMENTO

------------------------------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/
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
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
3579-2983
------------------------------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
------------------------------venha
GABRIELLA
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3579-2983
-------------------------------

