
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Segunda-feira, 27 de Maio de 2019  - Ano 12  nº 2081 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Revitalização da Praça do 
Trabalhador começa dia 3
Prefeitura e representantes dos trabalhadores das feiras Hippie, da Madrugada e das associações que representam a Rua 44, voltaram 
a discutir um local onde as feiras deverão funcionar até que sejam concluídas obras de requalificação da Praça do Trabalhador. p3
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Campanha de vacinação contra Influenza 
segue até 31 de maio em Goiás
Iniciada em 10 de abril, a ação em Goiás já imunizou 74,19% das pes-
soas que integram os grupos prioritários. O prazo máximo é dia 31. p2
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Deslocamento em mina da 
Vale atinge 19 cm por dia

O talude norte da mina 
de Gongo Soco da 
mineradora Vale em 

barão de Cocais (mG) passou 
a se movimentar 19 centíme-
tros por dia em alguns pontos 
isolados e 15,7 centímetros 
por dia em sua porção infe-
rior, segundo informações 

divulgadas pela agência na-
cional de mineração (anm).

no sábado, no boletim an-
terior publicado pela agência, 
a velocidade da movimenta-
ção era de 14,1 centímetros 
por dia na parte inferior e 19 
centímetros por dia nos pon-
tos mais críticos. a previsão 

da agência era de que rompi-
mento ocorresse até ontem. 
a defesa Civil continua mo-
nitorando a movimentação 
do talude, conforme infor-
mações da agência brasil.

O risco de rompimento se-
gue no nível 3, o mais alto, de 
acordo com o secretário munici-

pal de desenvolvimento econô-
mico da cidade e membro efeti-
vo da defesa Civil. O receio das 
autoridades é que o rompimen-
to possa atingir a barragem sul 
superior, 1,5 quilômetro abaixo 
da contenção do talude norte.

A Vale avisou autoridades 
acerca da movimentação do 

talude no último dia 13, quan-
do a movimentação era de 4 
centímetros por dia - a previsão 
anunciada pela companhia era 
de que o talude desmoronaria 
entre o último dia 19 e este fi-
nal de semana. a barragem da 
mineradora está localizada a 100 
quilômetros de belo Horizonte.

reprodução

Campanha 
de vacinação 
contra Influenza 
segue até 31 de 
maio em Goiás

a Campanha de vaci-
nação contra a Influenza 
está na reta final. Iniciada 
em 10 de abril, a ação em 
Goiás já imunizou 74,19% 
das pessoas que integram 
os grupos prioritários. Os 
dados foram divulgados 
na última quinta-feira, 
pela Secretaria de Estado 
da Saúde. O prazo máxi-
mo para vacinação é dia 
31 de maio, sexta-feira.

diante do porcentual, 
ainda considerado baixo 
pelas autoridades de saú-
de, a SeS-GO conclama a 
população considerada 
vulnerável a comparecer 
em um dos postos de saú-
de localizados em todos os 
municípios goianos para 
receber a dose que protege 
contra os vírus da Influenza.

O ministério da Saúde 
(mS) considera satisfató-
ria a imunização de pelo 
menos 90% da população-
-alvo. em Goiás, 1.830.408 
pessoas integram os gru-
pos elegíveis para a vaci-
nação. Gerente de Imu-
nização e rede de Frio da 
SeS-GO, Clarice Carvalho 
destaca que qualquer ci-
dadão que integra um dos 
grupos e que ainda não re-
cebeu a dose deve compa-
recer a um dos postos até 
o final da campanha.

Integram os grupos 
prioritários estabeleci-
dos pelo MS crianças de 
6 meses até 5 anos de 
idade, gestantes e puér-
peras (mulheres com até 
45 dias após o parto), 
trabalhadores da saúde, 
idosos, pessoas que apre-
sentam comorbidades, 
professores, população 
privada de liberdade e 
funcionários do sistema 
prisional. de acordo com 
os registros da SeS-GO, 
apenas os indígenas e as 
puérperas superaram a 
meta estabelecida para 
a vacinação. Os demais 
grupos estão com cober-
turas abaixo de 90%.

Clarice Carvalho des-
taca que a Influenza é 
uma infecção viral agu-
da que afeta o sistema 
respiratório. É altamente 
transmissível e sujeita a 
se transformar em epide-
mias sazonais.

Mulher é esfaqueada por atual esposa do ex-marido

Uma mulher foi esfa-
queada pela atual espo-
sa de seu ex-marido, no 
bairro boa vista, na re-
gião noroeste da capital. 
de acordo com a vítima, 
a agressora também atin-
giu a sogra com facadas. 
ambas tiveram que ser 
hospitalizadas, mas não 
correm risco de vida.

Sara Oliveira de ma-
tos, de 24 anos, conta 
que estava na casa da 
ex-sogra por volta das 
21 horas quando o ex-
-marido, marcos antônio 
Gomes Tavares chegou 
junto com a atual mulher 
dele, ana Paula araújo. 
Eles começaram a bri-
gar e agredir tanto Sara 

quanto a mãe de marcos, 
adriana rodrigues Tavares, 
de 44 anos. a vítima afirma 
que o motivo foi um desen-
tendimento entre seu ex-
-marido e a mãe dele.

Sara foi esfaqueada cin-
co vezes, uma delas na re-
gião do pescoço. Já adriana 
sofreu um ferimento no 
braço. ambas foram enca-
minhadas para o Hospital 
Estadual de Urgências Go-
vernador Otávio lage de 
Siqueira (Hugol). depois de 
atendidas, elas foram para 
a Central de Flagrantes re-
gistrar um boletim de ocor-
rência por volta do meio-
-dia deste domingo (26). 
em seguida, foram ao Iml 
realizar o exame de corpo 

de delito e foram liberadas.

Medo
a vítima afirma também 

que está sendo ameaçada 
pelo casal. “estou super as-
sustada e com medo de sair 
na rua. ela [ana Paula] sabe 
onde eu estudo, sabe tudo 
da minha vida. ela falou 
que vai matar toda a minha 
família, inclusive meus fi-
lhos. estou com medo até 
de ir pra casa. não sei o que 
fazer”, disse Sara.

Por telefone, a Central 
de Flagrantes confirmou 
que um boletim de Ocor-
rência foi registrado, mas 
ainda não há informações 
sobre qualquer tipo de 
medida protetiva.
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Obras de revitalização da Praça do 
Trabalhador começam dia 3 de junho
Prefeitura de Goiânia, 

representantes dos 
trabalhadores das fei-

ras Hippie, da Madrugada e 
das associações que repre-
sentam segmentos constitu-
ídos na rua 44, juntamente 
com o Gabinete de Gestão 
Integrada municipal (GGIm), 
voltaram a discutir, na quin-
ta-feira (23), um local onde 
as feiras deverão funcionar 
até que sejam concluídas 
obras de requalificação da 
Praça do Trabalhador.

as obras começarão no 
próximo dia 03 de junho, com 
prazo de cinco meses para 
terminar. a prefeitura sugere 
o corredor do brT, na avenida 
Goiás norte, e a princípio, está 
acertada com a associação 
da Feira da Madrugada uma 
área para ocupação tempo-
rária. nova reunião, hoje, dis-
cutirá o local para onde será 
transferida a Feira Hippie.

Segundo o secretário 
municipal de Infraestrutura 
e Obras Públicas, dolzonan 
da Cunha mattos, é preciso 
aproveitar o período de seca 
para tocar a obra. “requalifi-
car a praça é uma reivindica-
ção antiga de todos e quere-
mos atender às necessidades 
dos trabalhadores”, afirma. 
“mas precisamos iniciar as 

obras o mais rápido possível, 
aproveitando o período de 
seca”, pondera. “Caso contrá-
rio, o cronograma pode ser 
seriamente comprometido 
ou o projeto pode até mes-
mo nem sair do papel, o 
que será uma grande per-
da para Goiânia”, alerta.

Revitalização
a Praça do Trabalhador 

possui 49 mil metros qua-
drados e a revitalização faz 
parte do pacote de obras 
que o prefeito Iris rezende 
empreende desde o início 
deste ano. as atividades se-
rão executadas pela Cons-
trutora ventuno. Os inves-
timentos são da ordem de 
r$ 6.897.038,09. a iniciativa 
trará modificações necessá-
rias para a implantação da 

avenida leste-Oeste. O pro-
jeto prevê um ambiente total-
mente inclusivo. Os platôs se-
rão eliminados, transformando 
a praça em um elemento úni-
co, com declividade mínima 
para não causar desconforto 
aos pedestres e cadeirantes.

O projeto prevê uso de 
piso prodotátil em todos os 
passeios a fim de facilitar a 
acessibilidade de pessoas com 

problemas visuais. as passare-
las para pedestres ficarão nas 
laterais dos canteiros, interli-
gadas por escadas e rampas 
acessíveis. a pavimentação 
contará com áreas verdes para 
aumentar a permeabilidade.

após o final das obras, a 
Feira Hippie será mantida na 
praça, aos domingos, com 
as bancas projetadas em 
metalon e uniformizadas, 

na dimensão de 2,00 x 1,00, 
fixadas em conjunto de 30 
bancas, sendo 15 de cada 
lado, e todas cobertas com 
lona bege e fundo branco. 
durante a semana funciona-
rá um estacionamento para 
1.272 vagas, incluindo os 
ônibus de turistas que fazem 
compras na feira.

Infraestrutura
Com a revitalização, a praça 

vai contar com um posto da 
Guarda municipal, três sanitá-
rios públicos, sendo um fami-
liar, com 100 m² cada um, e o 
prédio da administração, equi-
pado com uma enfermaria.

Para o secretário municipal 
de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, dolzonan da Cunha 
matos, a área da praça está 
deteriorada e a revitalização é 
uma reivindicação antiga, não 
só dos moradores da região, 
mas de toda a cidade, que 
agora será concretizada.

a Praça do Trabalhador 
integra o plano original de 
Goiânia e, onde se encontra 
a estação Ferroviária, um dos 
cartões postais da capital, já 
foi revitalizada.  “a requali-
ficação da área vai resgatar 
toda sua importância e pro-
porcionar mais segurança à 
população”, afirma dolzonan.

reprodução

Carro cai dentro de galeria pluvial aberta 
no Setor Gentil Meireles, em Goiânia

Um carro caiu dentro de 
uma galeria pluvial na ma-
drugada de ontem, no Setor 
Gentil meireles, região norte 
de Goiânia. de acordo com o 
Corpo de bombeiros, a ocor-
rência teve início às 4h50 da 
manhã na rua el Greco, pró-
ximo ao cemitério Park.

a informação recebida 
pela corporação é que uma 
mulher estava dirigindo e 
acabou caindo na galeria 
aberta. a porta estaria em-
perrada e a condutora não 
conseguia sair.

Quando os bombeiros 
chegaram, entretanto, Ca-

mila lais de Souza melo, de 
32 anos, já tinha saído do 
veículo. ela não apresentava 
ferimentos e recusou atendi-
mento médico. a equipe de 
salvamento constatou tam-
bém que não havia qualquer 
sinalização ou barreira que 
evitasse o acidente.

reprodução
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Tornado destrói comunidade em 
Oklahoma e mata duas pessoas

Um tornado devastou 
uma pequena comunidade 
perto de Oklahoma City no 
final do sábado, matando 
pelo menos duas pesso-
as e ferindo várias outras, 
disseram autoridades, 
enquanto uma sucessão 
de tempestades violentas 
continuava atingindo os 
estados das planícies cen-
trais norte-americanas.

O furacão atingiu el 
reno, em Oklahoma, 
transformando um hotel 
e um parque de trailers e 
motorhomes em um cam-
po de destroços e envian-
do socorristas em uma 
busca por sobreviventes, 
disse o prefeito da cidade.

“É uma visão bastante de-
vastadora”, disse o prefeito de 

El Reno, Matt White, em en-
trevista coletiva. “Podemos 
dizer agora que estamos ava-
liando tudo e estamos todos 
precisando de ajuda.”

após classificar como 
“horrível” os danos à sua 
comunidade que fica a cer-
ca de 40 quilômetros a oes-
te de Oklahoma City, matt 
White disse que um núme-
ro desconhecido de pesso-
as sofreu ferimentos graves 
e que os socorristas haviam 
vasculhado os escombros 
durante a noite em busca 
de outras pessoas.

As duas pessoas mortas 
pela tempestade não foram 
imediatamente identifica-
das porque seus parentes 
ainda não tinham sido noti-
ficados, disse o prefeito.

alonzo adams

Papa Francisco 
recebe cacique Raoni 
em audiência privada
O papa Francisco recebe 

hoje, em reunião re-
servada, o líder indíge-

na brasileiro raoni metukire, 
de origem kayapó. na ocasião, 
o cacique deve apresentar 
demandas do movimento 
indígena, sobretudo aquelas 
que têm relação com as con-
dições de vida de povos que 
vivem na região amazônica.

em uma viagem feita ao Chi-
le e ao Peru, em janeiro do ano 
passado, o pontífice afirmou que 
“provavelmente, nunca os povos 
originários amazônicos estiveram 
tão ameaçados nos seus territó-
rios com o estão agora”. O lí-
der religioso também disse, na 
oportunidade, que “a defesa 
da terra não tem outra finali-
dade senão a defesa da vida”.

de acordo com o vaticano, 
o encontro desta segunda-
-feira quase foi cancelado, por 
pressão de representantes 
da indústria madeireira e do 
agronegócio, mas foi confir-
mado no sábado. O compro-

misso se insere no contexto 
da Assembleia Especial do 
Sínodo dos bispos para a re-
gião Pan-amazônica, que tem 
como tema amazônia: novos 
Caminhos para a Igreja e por 
uma ecologia Integral. O even-
to será realizado entre os dias 
6 e 27 de outubro, em roma.

Segundo a Conferência 

nacional dos bispos do brasil 
(Cnbb), é de praxe que, para 
todo sínodo, haja um proces-
so de escuta das reivindica-
ções daqueles que são foco 
do evento. este ano, portanto, 
o acolhimento de demandas 
abrange diálogos com os povos 
indígenas e todas as comunida-
des que vivem na amazônia.

esse processo é a etapa 
preparatória, a primeira das 
três que compõem o sínodo, 
instituído em 1965. as fases 
seguintes são a celebrativa, 
em que os bispos se reúnem 
em assembleia, e a de atua-
ção, na qual as deliberações 
aprovadas pelo papa são 
acolhidas pelas igrejas.

Fausi HumbertoFausi Humberto

Arquivo pessoal

ColunA 
do FAUSI
colunadofausi@gmail.com

Diversidade

Diversidade 2
Viver

Crianças

Diversidade 3 Moda

Diversidade 4
Moda 2

Diversidade 5

Luta Artes
Hoje, às 20h, acontece a mostra especial 
antony Hickling, dentro da 4ª edição 
do dIGO 2019 com a exibição do filme 
francês little Gay boy – a Triptych, que 
narra a história de um jovem gay, do 
seu nascimento até adolescência, onde 
experimenta sua sexualidade e limites, 
até o dia que finalmente conhece o seu 
pai. e às 21h15 terá um bate-papo.

e amanhã, durante a programação do 
Festival Internacional da diversidade 
Sexual e de Gênero de Goiás – dIGO 
2019, vai acontecer um bate-papo 
com a mediação de victor Hipólito, 
falando sobre a Criminalização da 
lGbTIFobia – O que está em jogo?, às 
18h, no elegia Café – libertè. e logo 
mais, às 19h, haverá a performance 
“Selfie” com adriano braga.

a atriz maitê Proença estará em 
Goiânia amanhã durante o evento 
life Care – viver mais e melhor, no 
Shopping bougainville, às 19h. ela 
fará uma palestra acompanhada 
de uma sessão de autógrafos. É um 
projeto realizado pelo Shopping 
bougainville e revista ludovica com 
produção da The1 Health.

a psicóloga maria Paula Chaim e 
fonoaudióloga Juliana bitar, reali-
zam hoje, das 18h30 às 20h30, no 
Shopping bougainville, o evento 
“brinca-lelê”, para mais de 30 
crianças com particularidades no 
desenvolvimento. de umbiguinho 
a umbigão, brincar como antiga-
mente, Projeto Teamamos e lilica 
& Tigor são parceiros do projeto.

Cacau mila vai mediar o bate-
-papo sobre “O preço de passar 
pano – Tolerância & Preconceito”, 
às 19h, também no elegia Café – 
libertè. e o ator Pedro moreira 
encena o monólogo a História de 
davi, dirigido por ronei vieira. O 
espetáculo é gratuito e poderá 
ser visto às 20h, na Casa libertè.

O especialista em gerenciamento de 
projetos na área de vendas e tecnolo-
gia Thiago duarte, o consultor em 
marketing e inovação Paolo Petrelli 
e o empresário da moda Peterson 
demes abrem amanhã a série de pa-
lestras da Semana do empresário em 
Jaraguá (GO), evento, promovido por 
meio da parceria entre a associação 
do vestuário de Jaraguá (avest), a 
Prefeitura e o Sebrae Goiás. 

Enquanto isso, ainda na terça-feira, 
dia 28, às 20h, no Cinema lumière 
banana Shopping, vai rolar o filme “45 
dias sem você, rafael Gomes”, com 
rafael de bona, Julia Correa, mayara 
Constantino e Ícaro Silva. O longa con-
ta a história de rafael, um jovem que 
sofre uma grande desilusão amorosa 
depois de aguardar por 45 dias um 
amor que nunca retornou.

O evento irá oferecer uma série de 
palestras e oficinas, abordando a 
inovação e tecnologia no mercado 
da moda. Os três especialistas vão 
falar sobre o tema moda e Inovação 
- Como potencializar suas vendas no 
atacado e no final das palestras, terá 
um talk show com os convidados me-
diados pelo consultor leandro Pires. 

Ricardo Grillo é o responsável 
pela cenografia do dIGO – Festival 
Internacional da diversidade Sexu-
al e de Gênero de Goiás 2019.

O Hot Park, ocupa a nona 
posição no ranking dos “Top 20 
Parques aquáticos do mundo”,  
segundo pesquisa “Theme 
Index and musem Index 2018”.

O Centro educacional Sesc Cida-
dania realizou com seus alunos o 
projeto “Poupar é pensar no futu-
ro”. a iniciativa teve como parceira 
a Caixa econômica Federal. 

e no último dia do dIGO 2019, 
na quarta-feira, dia 29, o 
mediador victor Hipólito par-
ticipa de um bate-papo sobre 
a Saúde lGbTI – Como você 
está se cuidando?, às 19h, 
no Café libertè. e simultane-
amente, às 19h, no Cinema 
lumière banana Shopping, vai 
ser exibido o Curta metragem 
realizado durante o dIGO 
2019.Para encerrar o Festival, 
será exibido às 20h, o filme 
“Primos”, com os atores mau-
ro Carvalho e Thiago Cazado.

O atleta goiano de muay Thai e 
mma João victor Falcão, fará sua 
primeira luta amanhã, às 20h (horá-
rio local), no rawai boxing Stadium, 
localizado na cidade de Phuket na 
Tailândia. O combate será contra o 
atleta russo dannill Sinbi. 

Quem gosta de arte poderá visitar a 
exposição de quadros dos artistas plás-
ticos brasileiros Waldomiro de deus 
e lourdes de deus, que acontece no 
Instituto Carlos andré, até o dia 25 de 
junho. Os artistas estarão presentes no 
Instituto nos dias 11 e 25 de junho.

Raquel Pires, Lara Macedo, Marylia Penna de Oliveira e Monica Andrade reunidas duran-
te a Feijuca, que aconteceu no Oliveira´s Place, em prol do Abrigo São Vicente de Paulo

Os jornalistas Handerson Pancieri e Carlos Eduardo 
Faria estão de férias nos EUA. Na foto, eles posam ao 
fundo da Golden Gate, em São Francisco, na Califórnia

ZONA FRANCA

O apresentador do Balanço 
Geral, da Record TV, Olo-
ares Ferreira prestigiou o 
evento beneficente

reprodução
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Atos em apoio ao governo 
ocorrem em diversas cidades

Atos em apoio ao go-
verno de Jair bolsonaro 
ocorrem neste domingo  
em várias cidades do país. 
Os apoiadores defendem 
a reforma da Previdência, 
o pacote anticrime, o por-
te e posse de armas, além 
de ministros do governo 
como o da Justiça, Sergio 
Moro, e o da Economia, 
Paulo Guedes.

Brasília- em uma manhã 
de sol, os apoiadores se con-
centraram no gramado da 
esplanada dos ministérios, 
na altura do Palácio Itama-
raty. Cinco carros de som 
ocupavam a pista com men-
sagens em apoio à agenda 
do governo federal como a 
medida Provisória 870, da 
reforma administrativa, a 
reforma da Previdência So-
cial (emenda Constitucional 
nº 6/2019) e os projetos de 
lei que compõem o pacote 
anticrime. Os manifestan-
tes também declaravam 
apoio à Operação lava 
Jato e pediam a instalação 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) das Cor-
tes Superiores, conhecida 
como lava Toga.

a manifestação - convo-
cada por movimentos como 
Ordem e Progresso; limpa 
brasil; e Organização nacio-
nal dos movimentos – foi 
marcada pela diversidade 
de participantes que criti-
cavam o Supremo Tribunal 
Federal (STF), protestavam 
contra o Congresso nacio-
nal e lideranças parlamen-
tares. alguns manifestantes 
defendiam a volta do regi-
me monarquista.

Havia faixas também 
com dizeres favoráveis ao 
ministro Paulo Guedes e 
um boneco inflável de 20 
metros que misturava a 
imagem do ministro Sergio 
Moro com o personagem 
de quadrinhos e cinema 
Super-Homem.

São Paulo- diversos 
movimentos estacionaram 
carros de som ao longo da 
avenida Paulista, na região 
central da capital, para o 
ato de apoio ao governo de 
Jair bolsonaro. Próximo ao 
museu de arte de São Paulo 
(masp), foi inflado um bo-
neco gigante do presidente.

a polícia não fez esti-
mativa de público. um dos 
carros de som, do movi-
mento brasil Conservador, 
trazia um grande cartaz 
com uma fotografia de Jair 
bolsonaro. um caminhão 
verde-oliva foi estaciona-
do em uma das calçadas 
da via por um grupo que 
pede intervenção militar.

A maioria dos manifes-
tantes que caminhava pela 
avenida, que aos domingos 
fica fechada para os car-
ros, usava roupas verde-

-amarelas ou estava enrolado 
na bandeira nacional. vários 
participantes levavam faixas e 
cartazes com as pautas do pro-
testo, como o apoio à reforma 
da Previdência e ao pacote an-
ticrime, apresentado pelo mi-
nistro da Justiça, Sergio moro. 
Um grupo de motoqueiros 
passou em carreata pela Ave-
nida brigadeiro luiz antonio, 
que corta a Paulista.

Rio de Janeiro- Os mani-
festantes fizeram a concen-
tração no Posto 5 da orla de 
Copacabana e se espalharam 
até o Posto 4. durante a ma-
nifestação, que começou às 
10h, as únicas faixas liberadas 
para o trânsito também foram 
ocupadas. aos domingos, as 
faixas junto à praia são interdi-
tadas para área de lazer e as do 
canto, perto dos prédios, ficam 
liberadas aos motoristas.

Os participantes do ato 
começaram a chegar ao local 
por volta das 9h. muitos deles 
vestiam roupas com as cores 
verde e amarela e carregavam 
faixas. muitos levavam ban-
deiras do brasil, que também 
estavam expostas nas facha-
das de prédios. ao longo das 
pistas, ambulantes vendiam 
produtos como cornetas, api-
tos e bandeiras, cujos valores 
variavam de r$ 5 a r$ 30.

a Polícia militar não calculou 
o número de manifestantes. 
Mas agentes presentes ao local 
informaram que não foi neces-
sário reforçar o esquema de 
policiamento de rotina realiza-
do pelo 19º batalhão de Polícia 
militar (bPm) para os fins de 
semana na orla de Copacaba-
na. Houve apenas o apoio do 
2º bPm (botafogo) e 23º bPm 
(leblon) em áreas desses dois 
bairros próximos. a Guarda 
municipal também estava pre-
sente para orientar o trânsito 
e participar do patrulhamento.

Aracaju- O ato realizado foi 
organizado pelo núcleo esta-
dual do PSl e pelo movimento 
Sergipe com Jair bolsonaro. Os 
manifestantes se reúnem, des-
de as 15h, no mirante da Treze 
de Julho, na avenida beira mar.

um vídeo veiculado no per-
fil do movimento mostra tre-
chos da manifestação, em que 
pessoas seguram cartazes com 
os dizeres “Capitão, nenhum 
soldado desistiu da batalha. 
estamos com você até o fim”, 
“Centrão, nós vamos dissolver 
vocês, um a um” e “a única 
coisa que coloca medo em po-
lítico é o povo na rua”. Outras 
comparecem agitando bandei-
ras do brasil e de Israel.

de acordo com José egnal-
do Chagas de Souza Junior, 
representante do movimen-
to, 5 mil pessoas estão pre-
sentes no ato. a reportagem 
também procurou a Polícia 
militar a fim de obter o nú-
mero de participantes, mas a 
corporação disse que não in-
forma estimativas de público.

Senadores reclamam 
de protagonismo da Câmara

Após quase quatro me-
ses desde que deu pos-
se a dois terços da Casa, 

o Senado ainda não conseguiu 
encabeçar uma grande pauta 
nacional. em um período de 
fortes embates entre o gover-
no e o Congresso, os senado-
res ficaram à margem. nem 
mesmo a revisão do chamado 
pacto federativo, anunciada 
como uma pauta que o Sena-
do tocaria enquanto a Câmara 
vota a reforma da Previdência, 
terá a Casa como protagonista.

Os seis pontos escolhi-
dos por governadores como 
prioritários para reorganizar a 
distribuição de recursos entre 
união, estados e municípios 
estão com tramitação mais 
avançada, só que na Câmara. 
na semana passada, a votação 
de medidas provisórias escan-
carou o protagonismo da Câ-
mara e colocou os senadores 
como “carimbadores” das arti-
culações dos deputados.

a medida provisória (mP) 
que abre o setor aéreo para o 
capital estrangeiro foi envia-
da ao Senado no último dia 
da validade e, mesmo com 

os senadores discordando 
do texto que saiu da Câmara, 
aprovaram como estava para 
evitar que caducasse. O mes-
mo deve acontecer com a MP 
da reforma administrativa.

na próxima terça-feira, 
28, a medida será analisada 
pelos senadores sob apelos 
de não se mexer no texto 
para evitar que o governo 
seja obrigado a recriar mi-
nistérios. “É muito ruim que 
esta Casa vá, aos poucos, se 
transformando em uma ca-
rimbadora da Câmara”, disse 
o líder do PSdb no Senado, 
roberto rocha (ma). O ce-
nário surpreendeu senado-
res de primeiro mandato. 
“Junto com vários colegas 
estou me sentindo simples-
mente um espectador. T

odo o protagonismo está 
na Câmara”, lamentou o se-
nador Oriovisto Guimarães 
(Pode-Pr). mais experiente, o 
líder do PT no Senado, Hum-
berto Costa (Pe), prevê que, 
até o encaminhamento da re-
forma da Previdência ao Sena-
do, a Casa não conseguirá pro-
tagonismo com outras pautas.

O líder do mdb no Se-
nado, eduardo braga (am), 
por sua vez, contesta a exis-
tência de um “apagão” no 
Senado. Segundo ele, os 
senadores têm exercido um 
papel de moderador nas cri-
ses que envolvem a Câmara, 
o Judiciário e o executivo. “O 
Senado tem tido um papel 
muito relevante, agora nós 
não podemos impedir a Câ-
mara de represar até, além 
do razoável, votação de me-
dida provisória e reforma da 
Previdência”, disse.

Levantamento
Ao completar cem dias 

à frente do Senado, davi al-
columbre (dem-aP) enco-
mendou estudo que apontou 
“recorde” na apreciação de 
propostas em plenário em re-
lação ao início de legislaturas 
anteriores, com 71 proposi-
ções votadas. na lista está 
a aprovação do projeto que 
torna impositivo o pagamen-
to de emendas de bancada - 
votação iniciada na Câmara.

O “recorde” foi recheado 
com propostas que vão da 

destinação de emendas a es-
tados e municípios à realização 
de sessões de homenagem, o 
que levantou questionamen-
tos. “Sob um aspecto de cir-
cunstâncias concretas para o 
País eu estou vendo que está 
devagar demais, muito len-
to”, avaliou o líder do PSl no 
Senado, major Olimpio (SP).

Senador de primeiro 
mandato, Alcolumbre derro-
tou o experiente renan Ca-
lheiros (mdb-al) na disputa 
pelo comando da Casa, mas 
quem votou no alagoano diz 
que dificilmente o Senado 
teria perdido protagonismo 
com ele no comando, “para 
o bem ou para o mal”.

alcolumbre até tentou. 
Criou uma comissão para 
acompanhar a reforma da 
Previdência - em dois meses, 
o grupo fez uma audiência 
pública e recebeu uma su-
gestão - e outra para revisar 
a legislação penal. “acho que 
o que está sendo feito é ser-
viço perdido porque, quando 
chega lá, a Câmara engaveta 
e aprova o deles”, disse a se-
nadora Juíza Selma (PSl-mT).

reprodução



------------------------------- 
CONSÓRCIO CICAL: 
REALIZE SEU SONHO DE 
FORMA SEGURA, CREDI-
TOS PARA CARROS, MO-
TOS E CAMINHÕES, SEM 
JUROS E SEM BUROCRA-
CIA. SIMULACÕES E IN-
FORMACÕES 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 advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
CREDITO PARA SEMI 
NOVO r$ 26.470.69 EN-
TRADA +  70 parcelas 
r$ 437,13 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 34.526,99
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 570,16 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
-------------------------------
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-
novo apenas R$35.300,00 
F: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 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------

CREDITO R$ 15.231,00 
CB 250 TWISTER STD 
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 281,39 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 19.565,30
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 361,45 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das 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: 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 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$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
CREDITO R$ 40.724.70
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 672,51 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
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$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
CREDITO R$ 29.923,40
ENTRADA + 70 PARCELAS 
$ 494,14 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508 consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
CREDITO R$ 24.168,90
ENTRADA + 66 PARCELAS 
$ 446.49 informações e 
simulacões (62) 9 8108-
1508  consultora de ven-
das Evanilde Fernandes
------------------------------- 
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 
-------------------------------
CONSÓRCIO CICAL:
REALIZE SEU SONHO 
DE FORMA SEGU-
RA, CREDITOS PARA 
CARROS,MOTOS E CA-
MINHÕES, SEM JUROS E 
SEM BUROCRACIA.SIMU-
LACÕES E INFORMACÕES 
LIGUE (62) 9 8108-1508 
whatsaap CONSULTORA 
DE VENDAS : EVANILDE 
FERNANDES
-------------------------------
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 
nas portas R$18.800,00 
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
-------------------------------
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
-------------------------------

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$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------

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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 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 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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. 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
-------------------------------

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 Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços 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
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços 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
-------------------------------
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------

ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
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
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
APARTAMENTO próximo 
ao colégio Visão no setor 
Bueno. Possui 3 quartos 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, área de serviço, 
sacada, sala e 1 vaga de 
garagem. Completo em 
armários. Área de lazer 
completa. Tel.: 4007-2717 
/ 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2/4 na 
região do baixo Bueno, 
próximo ao Hiper Moreira. 
Completo em armários, 
1 suíte, sala, cozinha, 
banheiro social, área de 
serviço e sacada. Possui 
ar condicionado, fogão 
cooktop e coifa. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
------------------------------- 
APARTAMENTO no ne-
grão de lima. 3 quartos 
sendo 1 suíte, sala de 
estar e jantar com saca-
da, banheiro social, circu-
lação, cozinha e área de 
serviço. 2 vagas de ga-
ragem subsolo. Armários 
planejados. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
------------------------------- 
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JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
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
-------------------------------
APARTAMENTO 2 quar-
tos, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, sala 
e banheiro de serviço. 
Todo reformado! Ótima 
localização! Próximo à 
praça do avião no se-
tor aeroporto. Valor do 
aluguel R$700,00. Tel.: 
4007-2717 / 98110-9880
-------------------------------
Excelente APARTAMEN-
TO no Setor Goiânia 2. 
Possui 2/4 sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, sacada e 
1 vaga de garagem des-
coberta. Lazer completo. 
Tel.: 4007-2717 / 98110-
9880
------------------------------- 
APARTAMENTO 2 e ¾ 
no parque industrial pau-
lista próximo ao HUGO 2. 
Lazer completo. Aluguel 
negociável. Tel.: 4007-
2717 / 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 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
-------------------------------

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

NOVA VENEZA
-------------------------------
ST. SAN MARCO 3qts., 
sala, cozinha, banheiro, 
garagem. F: (62) 98455-
2895 / 99903-8386
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
IMÓVEL DE ESQUINA  
contendo uma casa de 
2/4 cozinha americana, 
banheiro, sala, varanda 
ou área c/ banheiro, mais 
3 sala, comercial com 64 
m² cada  uma, sendo que 
o de esquina é de 128 
mts. Todas  a casa na 
cerâmica portas e janelas 
da casa de blindex, R. 19 
lt 01 qd 27 Residencial 
Prado, em frente ao Pos-
to de Saúde Prado. 250 
mil o 350 quitado. F:(62) 
981304240 zap creci 
22415. 
-------------------------------
LOTE de 300 antes com 
2/4 c/ suíte, cozinha ame-
ricana piso e cerâmica, 
portas e janelas de blin-
dex toda murada. Preço 
60.000 mil ou 160 mil 
quitada, rota 1-20-470 qd 
3 tl 5 Residencial Prado. 
F: (62) 981304240 e zap 
984873063, creci 22415.
-------------------------------
2 LOTES JUNTOS 09 
e 010 na Rua JJ8 Bairro 
Jardim dos Lagos. Pre-
ços a combinar, tratar 
(62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
CASA BOA ¾ sal, cozinha 
lavanderia área e mais um 
lote ao lado perto do 1 
Supermercado Diego. Tra-
tar (62) 981304240 e zap 
984873063. Creci 22415.
-------------------------------
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
-------------------------------

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

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS: Prostáti-
ca e exótica com velas e 
depilação. F: 98642-2868
----------------------------
AS MELHORES MAS-
SAGENS: Massagem Tai-
landesa, 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 pra-
zer. F: 98642-2868
-------------------------------
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
-------------------------------
ARTA 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 – 
(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/
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 
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 
3579-2983
-------------------------------
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
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3579-2983
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 99429-9063
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
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Cannes consagra ‘Bacurau’ 
com o Prêmio do Júri

exibido no segundo dia 
da programação do 72º 
Festival de Cannes, que 
terminou no sábado com a 
entrega da Palma de Ouro a 
bong Joon Ho e sua hilária 
comédia de humor ácido 
Parasite, o filme brasileiro 
bacurau deu ao cinema na-
cional a mais valiosa láurea 
que um longa-metragem 
de ficção do País já rece-
beu por lá desde 1969: o 
Prêmio do Júri, que dividiu 
com o filme francês les mi-
sérables, de ladj ly.

“É uma vitória para os 
trabalhadores da cultu-
ra”, disse Kleber no palco. 
“Trouxe esse filme aqui no 
dia em que Cannes home-
nageou um dos diretores 
que me influenciaram, 
John Carpenter, que me 
mostrou, nos anos 1980 e 
90, que filmes de gênero 
podem ser únicos.”

dornelles, ao receber 
o Prêmio do Júri, repetiu 
uma frase que aparece 
nos créditos de bacurau. 
“este filme envolveu o tra-
balho de muita gente, de 
vários lugares do País. mui-
ta gente trabalhou duro 
para que estivéssemos 
aqui”, disse o cineasta.

O resultado saiu do 
festival neste sábado, em 
meio a uma dupla vitória 
para o brasil: a vida Invi-
sível de eurídice Gusmão, 
de Karim aïnouz, ganhou o 
troféu principal da mostra 
um Certo Olhar/ un Cer-
tain regard, e o thriller The 
lighthouse, produzido pelo 
carioca rodrigo Teixeira, re-
cebeu o Prêmio da Crítica.

alejandro González Iñár-
ritu, presidente do júri de 
Cannes, viu em bacurau um 
debate sobre injustiça so-
cial. Sempre inflamado ao 
ressaltar sua ascendência 
africana, ladj ly, diretor de 
les misérables, disse que 
seu cinema ambiciona dar 

voz às gerações do amanhã. 
“a única força que pode fazer 
o mundo avançar é a juventu-
de. ela precisa de espaço de 
expressão. e, mais do que isso, 
precisa do acesso à educação”, 
disse o diretor de 39 anos.

ladj e o duo dornelles-Kle-
ber trazem a barbárie à tona 
na narrativa que levam às te-
las. bong Joon Ho também, 
mas sob uma perspectiva 
cômica. Parasite foi uma una-
nimidade entre os críticos e 
entre os jurados. “existe uma 
praga que se chama capitalis-
mo e ela nos adoece. aprendi 
isso vendo desenhos japone-
ses, onde o equilíbrio da natu-
reza é quebrado pela ganância. 
Famílias também são um ecos-
sistema”, disse bong.

Pouco antes de a Coreia 
do Sul conquistar a Palma de 
2019, Sylvester Stallone entrou 
no Palais des Festivals para 
premiar a primeira mulher ci-
neasta negra a concorrer em 
Cannes nos 72 anos de história 
do festival, a francesa de ori-
gem senegalesa mati diop. ela 
ganhou o Grand Prix, a honra-
ria mais disputada do evento 
depois da Palma, com o drama 
romântico atlantique. mos-
trando estar antenado com 
reflexões sobre a afirmação da 
força feminina, o júri premiou 
a diretora Célina Sciamma por 
melhor roteiro por Portrait de 
une Jeune Fille en Feu.

Para o prêmio de direção, 
o júri foi mais conservador 
escolhendo os irmãos Jean-
-Pierre e luc dardenne por O 
Jovem ahmed. nos prêmios 
de atuação, emily beecham 
ganhou por little Joe, de Jes-
sica Hausner. Já o melhor ator 
foi o espanhol antonio ban-
deras, que fez Cannes chorar 
à frente de dor e Glória, de 
Pedro almodóvar. “a espanha 
é Picasso, é dali, mas é tam-
bém almodóvar. ele é a chave 
para que o mundo entenda 
parte da riqueza da alma es-
panhola”, disse banderas.

Forbes: Ivete é a 
celebridade mais 
poderosa do Brasil

A Forbes divulgou neste 
sábado, em seu site a 
lista das 20 mulheres 

mais poderosas do brasil. O 
ranking, que foi publicado ori-
ginalmente na edição de feve-
reiro da revista, traz persona-
lidades como a cantora Ivete 
Sangalo, a influenciadora di-
gital Camila Coelho, as atletas 
marta e maya Gabeira.

a seleção também traz o 
nome de Rosa Weber, ministra do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 

e do Tribunal Superior eleitoral 
(TSe), e reúne diversas executivas.

veja a lista das 20 mulhe-
res mais poderosas do brasil, 
segundo a Forbes: alice Fer-
raz, CeO e fundadora da pla-
taforma de blogs Fhits; ana 
Fontes, CeO da rede mulher 
empreendedora (rme) e 
presidente do Instituto rme; 
Ana Paula Assis, presidente 
da Ibm para a américa lati-
na; ana Paula bógus, general 
manager da Kimberly-Clark 

Professional brasil; Camila 
Coelho, influenciadora digi-
tal; Camilla Junqueira, CeO 
da endeavor; Gabriela mans-
sur, promotora de justiça do 
mP do estado de São Paulo; 
Ivete Sangalo, cantora, atriz e 
apresentadora; Juliana aze-
vedo, presidente da Procter 
& Gamble brasil; luciana 
Marsiano,diretora-geral da 
Tiffany & Co. no brasil; maria 
Silvia bastos marques, presi-
dente e CeO da Goldman Sa-

chs brasil; marta, jogadora de 
futebol; maya Gabeira, surfis-
ta; nina Silva, CeO do movi-
mento black money; Patrícia 
Villela Marino, presidente do 
Humanitas360 e cofundado-
ra do Civi-co; renata Campos, 
head da Takeda brasil; rosa 
Weber, ministra do STF e do 
TSe; Sandrine Ferdane, CeO 
do bnP Paribas brasil; viveka 
Kaitila, presidente e CeO da 
General electric brasil; vivien 
rosso, CeO do a.C.Camargo.
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