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Prefeitura retoma obras da 
rede de drenagem na Av. Goiás

A Prefeitura de Goiânia retoma hoje os serviços de construção da terceira etapa da rede de drenagem e do corredor do 
BRT na Avenida Goiás, entre a Avenida Anhanguera e a Rua 1, suspensos no final do ano passado a pedido dos lojistas. p2
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Prefeitura retoma obras da rede 
de drenagem na Avenida Goiás
A Prefeitura de Goiâ-

nia retoma na pró-
xima segunda-feira 

(13/1) os serviços de cons-
trução da terceira etapa 
da rede de drenagem e do 
corredor do BRT na Aveni-
da Goiás, entre a Avenida 
Anhanguera e a Rua 1, sus-
pensos no final do ano pas-
sado a pedido dos lojistas.

O objetivo é concluir a 
obra, 420 m de extensão e 
com tubulação em Ribiloc 
(PVC) de 500 mm de diâ-
metro, em 60 dias úteis, 
dependendo da intensidade 
das chuvas durante esse pe-
ríodo, e iniciar a execução na 
contramão da Avenida em 
abril, a partir da Avenida In-
dependência.

Para a realização dos 
trabalhos, o trânsito so-
frerá modificações, mas 
o cruzamento da Avenida 
Anhanguera continuará 
livre. Os serviços no local 
ocorrerão de uma única 
vez, quando a obra da ou-
tra pista estiver executada 
até a Anhanguera, dessa 
forma, evitará que o local 
seja bloqueado duas vezes.

Na última terça-feira (7/1), 
a Prefeitura iniciou a execu-
ção de outro trecho de 55,8 
m da rede na Avenida Oeste, 
entre a Rua 74 e a Leroy Mer-
lim. A expectativa é de que os 
serviços sejam concluídos no 
final deste mês.

 
Trânsito
O condutor que for tra-

fegar pela Avenida Goiás 
(sentido norte/sul), entre a 
Avenida Paranaíba e a Praça 

Cívica, será orientado a fazer 
a conversão à direita na Rua 
04, até a Avenida Tocantins, 
por onde terá acesso à Praça 
Cívica e toda região Central.

O motorista que for cir-
cular pela Rua 03 (sentido 
oeste/leste), entre as ave-
nidas Tocantins e Araguaia, 
fará a conversão à esquerda 
na Rua 9, depois à direita na 
Avenida Anhanguera e en-
trará na Rua 7, onde fará a 
conversão à esquerda para 
retomar o acesso à Rua 3.

Já o motorista que esti-
ver em passagem pela Rua 
15, no Centro (sentido leste/
oeste), para acessar a Rua 2 
- entre a Marginal Botafogo 
e a Avenida Araguaia -  fará 
a conversão à esquerda na 

Rua 18, seguirá até a Rua 82 
(anel externo da Praça Cívi-
ca), passando pelas avenidas 
Araguaia, Goiás e Tocantins, 
fazendo a conversão à direi-
ta na Rua 16, onde só será 
permitida a conversão à es-
querda para seguir pela Rua 
13 (continuação da Rua 2)

 
Ônibus
A partir de terça-feira 

(14/1) a linha 605 (Bairro 
da Vitória/Campinas/Cen-
tro deixará de passar pela 
Rua 3, entre a Avenida To-
cantins e Avenida Araguaia. 
A medida atende obras do 
BRT-Norte/Sul. A linha 605 
terá o trajeto desviado para 
a Avenida Tocantins, Rua 1 e 
Avenida Araguaia e a partir 

desse trecho segue o itine-
rário normal. A mudança 
valerá por até 90 dias por 
causa do período chuvoso.

Com a mudança a CMTC 
desativou dois Pontos de 
Embarque e Desembar-
que- PEDs- no trecho da 
Rua 3 e avenidas Tocan-
tins e Araguaia, e ativou 
outros dois já existentes 
na Avenida Tocantins e 
na Avenida Araguaia para 
atenderem a 605 também.

 
Rede de drenagem
A rede de drenagem é 

parte integrante do siste-
ma do BRT Norte-Sul e tem 
2,6 km de extensão, entre a 
Praça Cívica e o Setor Nor-
te Ferroviário, onde fará o 

lançamento no Córrego Ca-
pim Puba. Os trabalhos de 
construção tiveram início 
em maio do ano passado, 
na Rua 4, no Setor Norte 
Ferroviário, passando pela 
Avenida Oeste, no Setor 
Marechal Rondon, Avenida 
Goiás, onde cruza a Avenida 
Independência para chegar 
até à Praça Cívica.

O orçamento para a exe-
cução das obras nesse tre-
cho da Goiás até a Praça 
Cívica é de R$ 40,575 mi-
lhões, sendo: Drenagem: R$ 
7,775 milhões; Pavimento 
Rígido: R$ 17,194 milhões; 
Pavimento Flexível: R$ 3,468 
milhões; Obras complemen-
tares: R$ 10,178 milhões; e 
Estações: R$ 1,960 milhões.
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Cervejaria de 
MG fechada 
pelo governo 
federal contesta 
laudo da polícia

A cervejaria Backer 
contestou neste sábado, 
11, o laudo da Polícia Ci-
vil de Minas que apontou 
a presença da substância 
dietilenoglicol em garrafas 
da cerveja Belorizontina, 
produzida pela marca, e 
que pode ter sido a causa 
de uma morte e nove in-
ternações em hospitais de 
Belo Horizonte e da região 
metropolitana. Segundo o 
departamento jurídico da 
empresa, até o momento, 
não há prova de contami-
nação do produto. Laudo 
da polícia divulgado na 
quinta apontou a presen-
ça do composto químico 
dietilenoglicol em garra-
fas da Belorizontina que 
teriam sido consumidas 
pelas vítimas.

No caso de fábricas de 
cerveja, a substância pode 
ser utilizada no resfriamen-
to de tanques ou serpenti-
nas. A Backer afirma que 
não usa o produto em sua 
linha de produção. Exames 
de laboratório já compro-
varam a presença do die-
tilenoglicol no organismo 
de três pessoas que foram 
hospitalizadas. O laudo foi 
feito com base em garrafas 
da cerveja recolhidas na 
casa de possíveis vítimas.

“É importante desta-
car que não existe laudo 
pericial conclusivo sobre a 
presença do dietilenoglicol 
nas amostras analisadas 
pela Polícia Civil. Foi elabo-
rada apenas uma análise 
preliminar. Isso significa 
que, até o presente mo-
mento, não existe prova 
de contaminação. Tanto é 
que tal análise não nos foi 
encaminhada formalmen-
te”, afirma o advogado da 
Backer, Estevão Nejm.

Sob alegação de “risco 
iminente à saúde pública”, 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
fechou na sexta-feira, 10, a 
fábrica da Backer no bairro 
Olhos D’Água, região oeste 
de Belo Horizonte. A pasta 
informou que a medida foi 
tomada de forma “caute-
lar” e que “foram determi-
nadas ações de fiscalização 
para a apreensão dos pro-
dutos que ainda se encon-
tram no mercado”.

Ponte sobre GO-215 é liberada 
com uma semana de antecedência

A Agência Goiana de 
Infraestrutura e Transpor-
tes (Goinfra) se antecipou 
ao cronograma previsto  e 
concluiu as obras realiza-
da no encabeçamento da 
ponte da rodovia GO-215, 
que dá acesso ao município 
de Pontalina. O tráfego foi 
liberado na tarde deste sá-
bado (11/1), e restabeleceu  
o acesso ao município com 
uma semana de antecedên-

cia ao prazo estipulado pelos 
técnicos por ocasião do fe-
chamento da pista.

No sábado passado (4), 
as águas provenientes do 
excesso de chuva e do rom-
pimento de barragem situ-
ada na Fazenda São Louren-
ço das Guarirobas, na zona 
rural de Pontalina, levaram 
a estrutura que dava sus-
tentação das pontes da GO-
215 e também da GO-040, 
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que dão acesso à cidade. 
Imediatamente, o presi-

dente da Goinfra, Pedro Sa-
les, determinou a imediata 
execução das obras para li-
beração no prazo estipulado 
por técnicos, que era de 15 
dias. “Fizemos todos os es-
forços para que a população 
pudesse retomar o trajeto 
normal e, graças à dedicação 
dos profissionais, tivemos a 
oportunidade de antecipar 
o cronograma inicial. Agora 
vamos concentrar os esfor-
ços para liberar também a 
GO-40 com a maior brevida-
de possível”, ressalta.



Nova reforma da Previdência deve vir em 20 anos
Um grupo de especialistas 

em Previdência se mobiliza 
para iniciar discussões sobre 
uma nova reforma da Previ-
dência que, segundo eles, 
o Brasil precisará fazer nos 
próximos 20 anos. Eles argu-
mentam que, embora tenha 
recém-aprovado a mais am-
pla mudança nas regras de 
aposentadoria e pensão, o 
País continuará convivendo 
com o envelhecimento da 
população e a redução no 
número de jovens - o que 
compromete o sistema atual 
em que trabalhadores ativos 
financiam os benefícios de 

quem já se aposentou.
Com a reforma aprovada 

no fim do ano passado, o Bra-
sil ganhou um fôlego de cerca 
de 20 anos para planejar os 
próximos passos, estima o 
economista Paulo Tafner, um 
dos maiores especialistas em 
Previdência. Para ele, será 
inevitável o Brasil discutir um 
modelo de capitalização, em 
que os trabalhadores contri-
buem para uma poupança 
individual que bancará a pró-
pria aposentadoria no futuro. 
Tafner é um dos pesquisado-
res envolvidos na organiza-
ção de um seminário no pri-

meiro semestre deste ano 
para fomentar as discussões 
sobre o tema.

A intenção é convidar 
técnicos e economistas li-
gados ou identificados com 
diferentes espectros políti-
cos para participar dos de-
bates. As tratativas ainda 
são iniciais. “A gente tem a 
década de 20 de relativa ad-
ministração. Já na década de 
30, vamos começar a viver 
o que vivemos nos últimos 
15 anos: déficit crescendo, 
pressão em cima do fiscal, o 
que vai forçar a tomada de 
decisão (uma nova reforma).

Não passa do início dos 
anos 40”, diz. Segundo ele, 
haverá dois aposentados 
para três trabalhadores da 
ativa em 30 anos, uma pro-
porção “insustentável” para 
o sistema atual. Até 2060, a 
população com mais de 65 
anos vai triplicar no Brasil, 
enquanto o número de pes-
soas entre 15 e 64 anos vai 
diminuir 5,7% no período. 
“Temos a percepção de que, 
daqui para frente, a discus-
são continua, e a gente tem 
de partir para um novo siste-
ma”, defende.

“Precisamos iniciar uma 
discussão mais séria sobre 
capitalização”, diz o econo-
mista Flávio Ataliba, secretá-
rio executivo de Planejamen-
to e Orçamento do Ceará, 
que também trabalha na or-

ganização do seminário. Se-
gundo ele, também participa 
da articulação o economista 
Sérgio Guimarães, pesquisa-
dor na área previdenciária. 
Para Tafner, a nova reforma 
não é uma necessidade imi-
nente, mas é preciso pla-
nejar e sensibilizar a classe 
política desde já para evitar 
a repetição do roteiro visto 
nos últimos anos, com piora 
nas contas públicas.

Repartição
No sistema de repartição 

que vigora hoje, os traba-
lhadores pagam contribui-
ções que ajudam a bancar 
os benefícios de quem já se 
aposentou. Com o envelhe-
cimento da população, há 
cada vez menos trabalhado-
res e mais aposentados, de-

sequilibrando receitas e des-
pesas do sistema. O ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
tentou emplacar o modelo 
de capitalização na reforma 
aprovada no Congresso, mas 
enfrentou forte resistência 
dos parlamentares e acabou 
sendo voto vencido.

A ideia do ministro empa-
cou, principalmente, porque 
o modelo não foi detalhado 
pela equipe econômica. Além 
disso, Guedes havia manifes-
tado a intenção de fazer uma 
capitalização apenas com 
contribuições dos trabalha-
dores, sem participação dos 
empregadores, o que pode-
ria resultar em benefícios 
de menor valor no futuro. 
A proposta desagradou aos 
congressistas e foi uma das 
primeiras baixas no texto.
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Política externa de Trump 
busca mais impacto eleitoral
Donald Trump chegou à 

Casa Branca propondo 
a reorientação radical 

da relação dos EUA com o mun-
do, com a diminuição da pre-
sença no Oriente Médio e o fim 
do multilateralismo. Segundo 
analistas, porém, as decisões de 
política externa dele têm bus-
cado mais dividendos eleitorais 
do que resultados concretos. 
Uma pesquisa do Pew Resear-
ch, divulgada seis meses antes 
da eleição de 2016, mostrava 
que 57% dos americanos acre-
ditavam que os EUA deveriam 
“lidar com os próprios proble-
mas e deixar que os outros paí-
ses lidassem com os deles”.

Hoje, a 11 meses de dispu-
tar sua reeleição, Trump usa 
a política externa para ganhar 
votos, tentando controlar uma 
narrativa que nem sempre bate 
com a realidade. Em comício de 
campanha, na semana passa-
da, Trump garantiu que os EUA 
destruíram 100% do Estado Is-
lâmico. O grupo terrorista, no 
entanto, apesar de ter perdido 
boa parte de seu território e da 
morte de seu líder, Abu Bakr al-
-Baghdadi, em outubro, ainda 

está ativo e tenta se reagrupar, 
como reconhecem autoridades 
do próprio governo americano.

No dia 2, quando a política 
externa ainda estava distante 
da campanha eleitoral, Trump 
autorizou o ataque que matou 
o general iraniano Qassim Sulei-
mani, em Bagdá, colocando ga-
solina na fogueira de um Oriente 
Médio já marcado pela tensão. 
Uma semana depois, após saber 
que a retaliação do Irã não havia 
feito vítimas, ele respirou alivia-
do e acenou com a paz. “Trump 
cria crises, promove uma solu-
ção superficial para o problema 
e depois pede crédito por ter 
encontrado uma saída. Isso é 
um padrão. Veremos mais disso 
neste ano”, disse Hal Brands, da 
Johns Hopkins School of Advan-
ced International Studies.

Nos 9 minutos de fala no 
qual baixou tom com o Irã, 
Trump fez ao menos duas afir-
mações enganosas, três exa-
geradas e uma sem provas, 
segundo checagem do New 
York Times. O republicano co-
memora a aproximação com 
o ditador norte-coreano, Kim 
Jong-un, um feito “histórico” 

para um presidente america-
no. Mas há poucos progressos 
concretos para a desnucleariza-
ção da Coreia do Norte. A cada 
nova rodada de negociações, os 
diplomatas americanos temem 
que o presidente ceda além do 
aconselhado por sua equipe de 
segurança nacional na busca de 
um acordo de paz.

Errática, impulsiva, contradi-
tória e inconsistente são as pa-
lavras usadas frequentemente 
pela imprensa para descrever 
as decisões de política externa 

de Trump. Em 2016, analistas 
tinham dificuldade de pontu-
ar os planos do presidente em 
meio a sua retórica eleitoral. 
Com frequência, Trump era 
definido como alguém que saiu 
do mercado imobiliário, com 
uma abordagem de “negocia-
dor”, que divide o mundo entre 
vencedores e perdedores.

“Trump é transacional, e não 
institucional. Ele gosta de criar 
incerteza, porque acha que isso 
dá poder e influência”, disse Ro-
berto Zoellick, ex-presidente do 

Banco Mundial, no Financial Ti-
mes, durante os primeiros me-
ses de governo. “Trump enfren-
tará múltiplas crises neste ano”, 
afirma Brands. “E há uma outra 
categoria de questões de crises 
que o presidente tenta ignorar, 
como a Venezuela.”

Segundo Brands, a crise ve-
nezuelana ainda está na agen-
da da Casa Branca. A disputa 
eleitoral na Flórida, um Estado 
crucial para sua reeleição, cos-
tumam ser decididas voto a 
voto. Por isso, o presidente pre-

cisa do eleitorado anticastrista 
e dos retirantes do chavismo 
- estima-se que haja 200 mil 
venezuelanos vivendo na Fló-
rida, a maioria nas imediações 
de Doral, onde Trump tem um 
resort de golfe. O cenário elei-
toral, portanto, explica a retó-
rica agressiva de Trump contra 
Cuba e Venezuela.

Mas a busca pelo voto lati-
no na Flórida é encarniçada e a 
conta é mais difícil de fechar. O 
problema é que ali vivem tam-
bém 1,2 milhão de porto-rique-
nhos, de acordo com Fernando 
Rivera, da University of Central 
Florida - a maioria detesta o 
presidente desde a passagem 
do furacão Maria, em 2017, 
quando Trump apareceu na ilha 
e jogou rolos de papel higiênico 
para a população moribunda.

“O instinto de Trump é não 
se envolver. Mas há duas coisas 
que podem alterar o cenário: 
a reeleição, se ele sentir que 
precisa dos votos da Flórida, 
ou se a crise venezuelana pio-
rar e (o opositor Juan) Guaidó 
for preso, por exemplo”, afirma 
Brands. As informações são do 
jornal O Estado de S. Paulo.
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‘Minha Mãe É Uma Peça 3’ bate 
de frente com blockbusters
Na entrevista que deu 

ao jornal O Estado 
de S. Paulo, pouco 

antes da estreia de Minha 
Mãe É Uma Peça 3, o ator 
Paulo Gustavo disse que 
não temia a concorrência 
de Star Wars: Episódio IX. 
Poderia parecer bravata do 
astro, mas a Força, realmen-
te, esteve com ele.

A Ascensão Skywalker já 
desacelerou, foi substituído 
por outros blockbusters de 
Hollywood, e Dona Hermínia 
segue poderosa. Até quinta-
-feira, 9, Minha Mãe É Uma 
Peça 3 - que estreou há três 
semanas, no dia 26 de de-
zembro - havia atingido a 
marca de 5,8 milhões de es-
pectadores.

As projeções indicam 
que, neste domingo (12/1), 
o filme deve chegar a 6,5 
milhões de pessoas, talvez 
mais. “A gente só consegue 
projetar o limite quando o 
filme começa a cair num pa-
drão persistente, e isso nem 
de longe está ocorrendo. 
Nosso público aumentou na 
segunda semana”, conta o 
produtor e distribuidor Bru-
no Wainer, da Downtown, 
associado à Paris Filmes.

“Todas as manifestações 
de amigos e das redes so-
ciais anunciam que o filme 
virou um fenômeno. Nosso 
objetivo era fazer comédia 
com emoção, e consegui-
mos. Minha Mãe 2 fez 9,5 
milhões de espectadores e 
eu estou otimista de que 
vamos ultrapassar. Isso é 
raro. Em Hollywood, so-
mente Toy Story 3 superou 
a renda do anterior”, diz a 
diretora Susana Garcia.

O próprio Paulo Gusta-
vo conta - “Fui ao Shopping 

Village Mall (na Barra, no 
Rio), que tem cinco salas. 
Quatro exibiam a gente, a 
quinta sala era de Star Wars. 
Esperei a saída e as pessoas 
vinham chorando do Minha 
Mãe”. Na entrevista anterior, 
o senso crítico do repórter 
o levara a duvidar de que 
aquele final pudesse ser efe-
tivo. Todas aquelas dedicató-
rias - ao marido, aos filhos, à 
mãe, à irmã. Paulo Gustavo 
nunca teve dúvidas.

“Desde que iniciamos o 
projeto, o Paulo queria que 
a bandeira do filme fosse o 
amor. O casamento do Julia-
no, a maternidade da Mar-
celina, tudo ia colocar Dona 
Hermínia à prova. E ela ia 
reagir com aquele discurso 
no casamento do filho. Or-
gulhosa de ele estar sendo 
quem é. Aquele discurso 
deu um trabalhão danado. 
Encontrar as palavras exatas, 
justas. Nada de mais, nem 
de menos. E quando o Pau-
lo disse que queria as dedi-
catórias, já estava no clima. 
Bora!”, lembra a diretora.

Em um país com mui-
tos casos de homofobia e 
preconceito, como enten-
der que o maior fenômeno 
de bilheteria seja um gay 
assumido, pai de gêmeos, 
que representa vestido de 
mulher e faz o público rir 
e chorar? “É a emoção”, 
acredita Susana. “É a ver-
dade”, diz o próprio Paulo. 
“As pessoas sentem que 
eu sou verdadeiro. O filme 
tem casamento homoafeti-
vo, que ainda pode ser um 
tema-tabu, mas, desde o 
início, eu disse que queria. 
Mas não para chocar, não 
para provocar. Não preciso 
empunhar bandeira nenhu-

ma porque eu já sou a ban-
deira.” Dona Hermínia contra 
Hollywood? “Dona Hermínia 
é a própria Hollywood, a nos-
sa Hollywood”, reflete Paulo.

“Mesmo fragilizada, sozi-
nha, com os filhos vivendo a 
vida deles, ela é a nossa he-
roína. Todo mundo tem mãe, 
todo mundo pode se identi-
ficar com o amor de mãe.” 
E a mãe do próprio Paulo? 
“Tem horas que eu acho que 
ainda não caiu a ficha dela. 
Minha mãe virou a mãe de 
todo o mundo. Nas redes so-
ciais, aonde ela chega, a mãe 
do Paulo, a Dona Hermínia 
real, é sempre alvo do maior 
carinho. Acho que consegui, 
e sem agredir ninguém. Tudo 
o que faço é em nome da su-
peração, da inclusão. Nesse 
País tão dividido, as pessoas 
têm necessidade de afeto, e 
é disso que o filme fala.”

Bruno Wainer lembra - 
“Em 2009, lançamos Divã, 
que era um filme da Lília 

Cabral. O Paulo tinha duas 
cenas. Fazia o cabeleireiro, 
e as duas foram para o trai-
ler. Era muito engraçado, 
e teve 100% de aproveita-
mento. Um tempo depois, 
a (produtora) Iafa Britz me 
procurou: Lembra aque-
le cara, ele está com uma 
peça que quero que você 
veja. Fui. Estava cheio, era 
uma sala pequena, o que 
seria o nosso off-Broadway. 
A ideia do filme começou a 
surgir ali. A Iafa foi a mãe da 
criança, e não pense que foi 
fácil. Possíveis investidores 
não botavam fé. Não tinha 
roteiro, só uma sucessão de 
piadas. Um chegou a per-
guntar: ‘E por que esse cara, 
por que não Marieta Severo 
no papel?’. Foi preciso ven-
cer muito preconceito, mas 
o filme foi feito, estourou. O 
primeiro foi mérito da Iafa, 
que batalhou. Dei minha 
contribuição, talvez se ou-
tro não se interessasse, não 

tivesse ido adiante. Mas o 
Paulo é um fenômeno e ia 
terminar estourando. O se-
gundo filme foi insistência 
minha, assumo.”

No Brasil onde as leis de 
patrocínio estão em debate, 
Minha Mãe É Uma Peça 3 cus-
tou R$ 13 milhões financiados 
sem incentivo. Globo, Teleci-
ne, Universal e Fox colocaram 
dinheiro vivo, mas cerca de 
80% do total vieram das pré-
-vendas das janelas. Todos 
querem Dona Hermínia.

E agora, face ao estrondo-
so sucesso - além de Episódio 
IX, Minha Mãe 3 já deixou 
para trás Frozen 2 -, teremos 
o 4? Não se depender de 
Paulo. A própria Susana Gar-
cia confirmou que será um 
ano de muito trabalho para 
ela, mas a prioridade agora 
é a série. “Assinei para fazer 
quatro temporadas de Mi-
nha Mãe para a Globoplay e 
o Multishow. Serão 45 episó-
dios e eu vou realizar todos.”

Mãe universal
Susana não acredita no 

‘vamos fazer’. Paulo Gustavo 
pode ser um fenômeno de 
comunicação - como Dona 
Hermínia, no Vai Que Cola, 
embora tenha feito só o pri-
meiro, ou nos filmes com a 
irmã dela, Mônica Martelli -, 
mas Susana é adepta do pla-
nejamento, e isso significa em 
todas as etapas. Na fase do 
roteiro, ela grudou em Paulo 
anotando todas as ideias, as 
possíveis cenas, os possíveis 
diálogos. Cada cena era escri-
ta e reescrita exaustivamente 
e, quando Susana dizia ‘enca-
dernada!’, isto é, pronta, não 
era verdade. No dia seguinte, 
vinha cheia de ideias.

Paulo, que criou a perso-
nagem, não cessa de elogiar 
a Susana diretora. “Quero 
sempre fazer o melhor para 
o público, e a beleza do fil-
me, o bom gosto, o acaba-
mento, tudo é mérito da Su-
sana. Além do ouvido (para 
os diálogos), ela tem o olho 
da diretora.” Dona Hermínia 
não vai acabar nunca, avalia 
Iafa Britz, que comete uma 
pequena indiscrição, tão de-
liciosa que o repórter não se 
furta a acrescentar ao texto.

Sua mãe (judia) identifi-
cou-se tanto com Dona Her-
mínia que dizia que o filme 
era sobre ela, e não sobre 
a mãe de Paulo, Dona Déa. 
Na verdade, isso apenas rei-
tera o que já foi dito. Dona 
Hermínia é a mãe universal. 
Bruno Wainer diz que Pau-
lo conseguiu o mais difícil, 
quase impossível - conec-
tou-se com o inconsciente 
coletivo. Outro diretor, An-
dré Pellenz, já dizia isso do 
primeiro filme. Vida longa a 
Dona Hermínia.

Reprodução



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
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649

PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
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 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466

NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848

HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848

Veículos
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RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil

RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, 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 ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
garag 2 carros. Aceita 
carro, imóvel. No tama-
nho 180m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. 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.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha 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 what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio 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 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

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

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