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Parte dos funcionários dos 
Correios entram em greve
Funcionários dos Correios iniciaram uma greve nacional. Segundo a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios 
e Similares (Fentect), parte dos trabalhadores decidiu cruzar os braços em protesto contra a proposta de privatização da estatal. p2
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Parte dos funcionários dos 
Correios entram em greve
Funcionários dos Cor-

reios iniciaram, na noi-
te desta segunda-feira 

(17), uma greve nacional por 
tempo indeterminado. Se-
gundo a Federação Nacional 
dos Trabalhadores em Em-
presas dos Correios e Simila-
res (Fentect), parte dos tra-
balhadores decidiu cruzar os 
braços em protesto contra a 
proposta de privatização da 
estatal e pela manutenção 
de benefícios trabalhistas. 

A categoria também reivin-
dica mais atenção, por parte 
da empresa, quanto aos riscos 
que o novo coronavírus repre-
senta para os empregados. 

De acordo com a direção 
da empresa estatal, um pri-
meiro levantamento parcial, 
realizado na manhã dessa 
terça (18), apontou que 83% 
do efetivo segue trabalhan-
do normalmente, e que a 
paralisação parcial não afeta 
o atendimento aos clientes. 
A reportagem não conseguiu 
contato com representantes 
da Fentect, que deve divul-
gar um balanço do primeiro 
dia de paralisação.

Em nota, a federação sin-
dical afirma que dirigentes 
sindicais vinham tentando 
negociar as reivindicações dos 
trabalhadores com a direção 
da empresa desde o início de 
julho. “No entanto, além de se 
negar a negociar, a diretoria 
surpreendeu a categoria ao 
revogar o atual Acordo Cole-
tivo de Trabalho (ACT), que 
estaria em vigor até 2021”, 
sustenta a federação, acres-
centado que, com a suspen-

são do ACT, 70 cláusulas foram 
revogadas unilateralmente.

De acordo com a Fentect, 
entre os benefícios suspen-
sos com a decisão da empre-
sa estão o vale alimentação; 
auxílio creche; adicional de 
risco de 30%; licença ma-
ternidade de 180 dias; inde-
nização por morte; auxílio 
para filhos com necessida-
des especiais; pagamento de 
adicional noturno e horas 
extras, entre outros.

Os trabalhadores tam-
bém temem pela possibi-
lidade de privatização dos 
Correios. E lembram que, 
para minimizar os riscos de 
contágio pelo novo corona-
vírus, tiveram que recorrer 
à Justiça a fim de garantir 
o fornecimento de equipa-
mentos de segurança, alcool 
em gel, testagem e afasta-

mento dos empregados que 
fazem parte de algum grupo 
de risco, bem como daque-
les que moram com crianças 
em idade escolar ou com 
outras pessoas que inte-
gram algum grupo de risco.

“A direção da ECT buscou 
essa greve. Retirou direi-
tos em plena pandemia e 
empurrou milhares de tra-
balhadores a uma greve na 
pior crise que o país vive”, 
afirma o secretário-geral da 
Fentect, José Rivaldo da Sil-
va, em nota divulgada pela 
federação. “Lutamos pelo 
justo. Lutamos para que as 
nossas vidas e empregos se-
jam preservados.”

 
Correios
Embora afirme que a 

paralisação não afetou o 
atendimento nas agências 

de todo o país, a direção 
da empresa revelou, em 
nota, ter adotado medidas 
administrativas para mini-
mizar eventuais prejuízos à 
população, incluindo a rea-
lização de mutirões. 

Já sobre o andamento 
das negociações com as en-
tidades sindicais, a direção 
da empresa afirma ter prio-
rizado a sustentabilidade 
financeira dos Correios, de 
forma a “retomar seu poder 
de investimento e sua esta-
bilidade, para se proteger 
da crise financeira ocasio-
nada pela pandemia”.

De acordo com a empre-
sa, as medidas de conten-
ção adotadas visam a eco-
nomizar em torno de R$ 600 
milhões anuais, enquanto 
as reivindicações dos em-
pregados, se integralmente 

atendidas, significaria um 
custo adicional da ordem de 
R$ 1 bilhão ao ano. “Trata-
-se de uma proposta impos-
sível de ser atendida”, afir-
ma a direção da empresa, 
sustentando que nenhum 
benefício previsto no ACT 
foi retirado. “Apenas foram 
adequados aqueles que ex-
trapolavam a Consolidação 
das Leis Trabalhistas CLT) e 
outras legislações, de modo 
a alinhar a estatal ao que é 
praticado no mercado”.

A direção da empresa ga-
rante que, por conta da pan-
demia do novo coronavírus, 
autorizou os empregados de 
grupos de risco, bem como 
aqueles que coabitam com 
pessoas nessas condições –, 
a trabalharem de suas casas, 
“sem qualquer perda sala-
rial”. (Agência Brasil)

Marcelo Camargo

Educação de 
Goiânia tem 
3,4 mil vagas 
disponíveis 
para Ensino 
Fundamental

A Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte 
(SME) de Goiânia infor-
mou, nesta terça-feira 
(18/8), que há 3.432 vagas 
disponíveis no Ensino Fun-
damental da Rede Muni-
cipal de Ensino (RME). As 
vagas estão distribuídas 
entre todas as regiões da 
capital. Além daquelas dis-
ponibilizadas para os ci-
clos da Infância e Adoles-
cência, ainda há mais de 
4 mil vagas para matrícula 
na modalidade de Educa-
ção de Adolescentes, Jo-
vens e Adultos (Eaja).

A solicitação de matrí-
cula nas instituições que 
ainda dispuserem de vagas 
pode ser feita por meio do 
endereço eletrônico, na 
aba “Matrícula Web. “Lem-
brando que, conforme Ins-
trução Normativa RFB nº 
1548, de 13 de fevereiro 
de 2015, que dispõe sobre 
o CPF, fica determinado 
que, a partir de 2019, toda 
criança deve ter o Cadastro 
da Pessoa Física na Receita 
Federal. Assim, o processo 
de matrícula com o núme-
ro do CPF da criança”, des-
tacou a prefeitura. 

Após confirmar o êxito 
da solicitação, a família 
deve procurar a instituição 
para efetivar a matrícula, 
seguindo o cronograma 
de atendimento presen-
cial estabelecido pela 
escola. Quanto à Eaja, as 
matrículas podem ser fei-
tas direto na instituição, 
sob as mesmas condições, 
evitando aglomerações.

Na manhã desta terça-
-feira ( 18/8), a Educação 
lançou o Ambiente Virtual 
de Aprendizagem Híbrido 
(Avah), para todos os alu-
nos da Rede Municipal de 
Ensino. Cada educando 
terá acesso à sala virtual 
destinada à escola onde 
estuda, mantendo contato 
direto com o professor res-
ponsável pela elaboração 
do conteúdo pedagógico. 
Importante frisar que o 
acesso ao Avah é condicio-
nado ao vínculo da criança 
ou adolescente a alguma 
instituição da RME.

Passageira de ônibus 
é presa em Rio Verde
com 10 quilos de maconha

Instalação de nova empresa em Morrinhos 
deve gerar mais de 100 empregos

Uma mulher de 28 
anos foi presa em Rio 
Verde, nesta terça-feira 
(18/8), por transportar 
cerca de 10 quilos de 
maconha em um ônibus 
interestadual que fazia a 
linha Cuibá-Brasília. 

O flagrante foi feito 

pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). A mu-
lher assumiu que bus-
cou a droga em Ponta 
Porã, no Mato Grosso 
do Sul, e que receberia 
a quantia de R$ 1 mil 
para entregar o mate-
rial ilícito em Goiânia.

O presidente da Com-
panhia de Desenvolvi-
mento Econômico de 
Goiás (Codego), Hugo 
Goldfeld, assinou na 
segunda-feira (17/8) um 
contrato de cessão de 
uso de área no Distrito 
Agroindustrial de Mor-
rinhos (Daimo) com a 
Brasquímica, fabricante 
de produtos asfálticos 
que deve investir até R$ 
30 milhões na planta fa-

bril. Mais de 100 empregos 
diretos e indiretos devem 
ser gerados para a região 
Sul de Goiás com a instala-
ção dessa nova empresa. 

A localização do parque 
industrial, às margens da 
BR-153 e a pouco mais de 
uma hora de trajeto até 
Goiânia, e os incentivos 
oferecidos pelo Estado con-
tribuíram para a escolha do 
local, segundo os represen-
tantes da empresa. 

Serão aproximadamente 
20 mil metros quadrados de 
área para a implantação da 
indústria e o planejamento 
da Brasquímica é para que 
o empreendimento comece 
a operar ainda em 2020. Du-
rante a etapa de construção 
serão contratadas 25 pes-
soas, todas de Morrinhos. 
Após a finalização da instala-
ção, o empreendimento pre-
tende gerar entre 90 e 100 
postos de trabalho.  
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Goiás: Saúde cria mais de 760 
leitos para tratamento da covid-19
O governo de Goiás, 

por meio da Secreta-
ria Estadual de Saú-

de (SES), já abriu 762 leitos 
para tratamento da covid-19, 
sendo 284 de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e 478 de 
enfermaria. Desde o início 
da pandemia, os hospitais 
localizados no Centro-Oeste, 
Centro-Sudeste, Centro-Nor-
te, Sudoeste e Nordeste de 
Goiás, já realizaram mais de 
160 mil procedimentos, nú-
mero que engloba exames, 
atendimento de urgência e 
de emergência e as mais de 
4 mil internações, seja de en-
fermaria ou de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI).

Ao todo, o governo im-
plantou, ampliou ou rees-
truturou 15 unidades de 
saúde, que estão sob a ges-
tão do Estado ou atende 
por meio de convênios, em 

13 municípios. A lista inclui 
sete Hospitais de Campanha 

para Enfrentamento ao Co-
ronavírus (HCamp), situados 

em Goiânia, Águas Lindas 
de Goiás, Luziânia, Formo-

sa, São Luís de Montes Be-
los, Itumbiara e Porangatu.

Entre as oito unidades 
restantes, quatro são do 
Governo de Goiás, ligadas 
diretamente à SES: Hospi-
tal de Doenças Tropicais Dr. 
Anuar Auad (HDT), Hospital 
Estadual de Urgências Go-
vernador Otávio Lage de 
Siqueira (Hugol), Hospital 
Estadual de Trindade (Hu-
trin) e Hospital de Urgências 
de Anápolis Dr. Henrique 
Santillo (Huana). As demais 
são instituições habilitadas 
pelo Ministério da Saúde e 
reguladas pelo Estado nos 
municípios de Rio Verde, 
Mineiros, Jataí e Catalão.

Para o atendimento dos 
pacientes, o governo de Goi-
ás já adquiriu 360 respira-
dores, incluindo as compras 
feitas pela gestão estadual e 
as doações recebidas do Mi-
nistério da Saúde e de insti-
tuições parceiras.

Reprodução

CNMP retira de pauta processo contra Dallagnol e cita ‘risco de prescrição’

Cumprindo decisão do 
ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal, 
os conselheiros Luiz Fernan-
do Bandeira de Mello Filho e 
Otavio Luiz Rodrigues Junior 
pediram que dois processos 
administrativos disciplinares 
contra o procurador Deltan 
Dallagnol fossem retirados 
da pauta da sessão do Con-
selho Nacional do Ministério 
Público que foi realizada na 
manhã desta terça, 18.

No início da sessão, ao se 
pronunciar sobre o processo 
sob sua relatoria, Otavio pe-

diu que a ata da reunião regis-
trasse o ‘risco de prescrição 
das penalidades’. “Porque se 
isso ocorrer não se dará por 
responsabilidade do Conse-
lho”, afirmou. Logo após a 
manifestação, o presidente 
da sessão, o vice-procurador 
geral da República, Humber-
to Jaques, afirmou que a in-
dicação seria comunicada ao 
decano do Supremo.

Três procedimentos envol-
vendo Deltan estavam pauta-
dos para a reunião desta ma-
nhã do chamado ‘Conselhão’. 
Dois deles, que miram a con-

duta do procurador em rela-
ção à publicação nas redes 
sociais e supostas atitudes de 
promoção pessoal, podem 
resultar em afastamento da 
força-tarefa em Curitiba. Um 
terceiro, trata do famoso po-
wer point usado em entre-
vista coletiva à imprensa no 
caso do ex-presidente Lula.

O pedido de providências 
relacionado ao caso de Lula 
não foi atingido pela decisão 
de Celso e segundo o presi-
dente da sessão, Humberto 
Jaques, deve ser analisado du-
rante a tarde. O relator de tal 

caso, Marcelo Weitzel Rabello 
de Souza, pediu prioridade na 
discussão do tema logo no iní-
cio da sessão desta terça, 18. 
Os casos que foram retirados 
de pauta e podem implicar 
no afastamento de Deltan da 
Lava Jato foram apresentados 
ao ‘Conselhão’ pelos senado-
res Renan Calheiros (MDB-AL) 
e Katia Abreu (PP-TO).

No primeiro, que está sob 
relatoria de Otavio, Renan 
acusa Deltan de tentar in-
fluenciar as eleições para a 
presidência da Casa no ano 
passado ao publicar tuítes 

críticos ao emedebistas. Já o 
procedimento apresentado 
por Katia Abreu e relatado 
por Luiz Fernando Bandeira 
questiona acordo firmado 
pela Lava Jato Paraná com a 
Petrobras para destinar R$ 2,5 
bilhões recuperados pela ope-
ração e que seriam geridos 
por uma fundação dos pro-
curadores. Deltan recorreu 
ao Supremo Tribunal Federal 
para travar tais processos.

O pedido foi atendido pelo 
decano da Corte na noite des-
ta segunda, 17, suspendendo 
o julgamento dos procedimen-
tos. “Sabemos que regimes 
autocráticos, governantes ím-
probos, cidadãos corruptos e 

autoridades impregnadas de 
irresistível vocação tendente 
à própria desconstrução da 
ordem democrática temem 
um Ministério Público inde-
pendente, pois o Ministério 
Público, longe de curvar-se aos 
desígnios dos detentores do 
poder - tanto do poder político 
quanto do poder econômico 
ou do poder corporativo ou, 
ainda, do poder religioso -, 
tem a percepção superior de 
que somente a preservação 
da ordem democrática e o 
respeito efetivo às leis desta 
República laica revelam-se 
dignos de sua proteção insti-
tucional”, escreveu Celso de 
Mello em sua decisão.



4 Diário Do EstaDoGoiânia, 18 de Agosto de 2020mundo

(62) 3434-5525 / 
3434-5565 / 3434-5559

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou, nesta 

terça-feira (18/8), os testes de 
fase 3 da vacina contra a co-
vid-19 da Johnson & Johnson 
no Brasil. O estudo prevê a 
inclusão de até 60 mil volun-
tários, com idade entre 18 e 
60 anos, sendo 7 mil no País 
- distribuídos nos Estados de 
São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Rio de Janeiro, Paraná, Minas 
Gerais, Bahia e Rio Grande do 
Norte. De acordo com a Anvi-
sa, o teste inclui a aplicação de 
dose única do imunizante ou 
placebo. O recrutamento dos 
voluntários será de responsa-
bilidade dos centros que con-
duzirão a pesquisa.

Ensaio clínico
O ensaio clínico estudará a 

potencial vacina denominada 
Ad26.COV2.S, que é compos-
ta de um vetor recombinante, 
não replicante, de adenovírus 
tipo 26 (Ad26), construído 
para codificar a proteína S 
(Spike) do SARS-CoV2, o novo 
coronavírus. Os dados que 
embasaram a autorização 
da Anvisa incluíram estudos 
não clínicos com a vacina e 
dados não clínicos e clínicos 
acumulados de outros imu-

nizantes que utilizam a mes-
ma plataforma Ad26.

Os estudos de fase 1 e 
2 com a candidata foram 
iniciados em julho nos Es-
tados Unidos e na Bélgica. 
“O ensaio clínico de fase 3 
aprovado será conduzido em 
etapas e cada etapa só será 
iniciada se os resultados que 
estiverem disponíveis no 
momento, obtidos nas pri-
meiras fases e no próprio es-
tudo de fase 3, sejam satisfa-
tórios para continuidade do 
estudo”, explicou a Agência.

Para a aprovação, a Anvisa 
realizou reuniões com a equi-
pe da Janssen, farmacêutica 
belga da Johnson & Johnson, 
a fim de alinhar todos os re-
quisitos técnicos necessários 
para os testes. Este é o quarto 
estudo de vacina contra o novo 
coronavírus autorizado no Bra-
sil. No dia 2 de junho, a Anvisa 
permitiu o ensaio clínico da 
vacina desenvolvida pela Uni-
versidade de Oxford, no Reino 
Unido, com a AstraZeneca; no 
dia 3 de julho, o do imunizan-
te desenvolvido pela empre-
sa chinesa Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butantã; e 
no dia 21 do mesmo mês, os 
das duas vacinas desenvolvi-
da pela BioNTech e Pfizer.

Testes
No dia 30 de julho, a Jo-

hnson & Johnson anunciou 
que a sua principal candida-
ta à vacina contra o novo co-
ronavírus havia apresentado 
resultados positivos em tes-
tes realizados em macacos. 
O estudo, de fase pré-clínica, 
foi publicado na revista cien-
tífica Nature. O imunizante 
“induziu uma robusta res-
posta imune” ao Sars-CoV-2, 
afirmou a publicação.

Quando expostos ao vírus, 
todos os seis animais que re-
ceberam a substância ficaram 
completamente protegidos 
de doenças pulmonares, e 
cinco de seis ficaram protegi-
dos de infecções, tal como ve-
rificado pela presença do vírus 
em amostras nasais. Em mais 
um acordo para adquirir va-
cinas contra o novo coronaví-
rus, os Estados Unidos firmou 
um contrato, no último dia 5, 
com a Johnson & Johnson de 
mais de US$ 1 bilhão (R$ 5,3 
bilhões) por 100 milhões de 
doses da candidata a imuni-
zante da empresa.

À medida que a corrida 
por imunização e tratamentos 
para a covid-19 se intensifica, 
a Casa Branca tem assinado 
acordos por meio do progra-

ma Operação Warp Speed. 
Este contrato custa aproxi-
madamente US$10 (R$ 53) 
por dose produzida. Se con-
siderados os US$456 milhões 
(R$2,4 bilhões) anteriores que 
o governo norte-americano 
prometeu à J&J pelo desen-
volvimento do imunizante, sai 
US$14,50 por dose (R$77).

Acordos
Em seu relatório mais re-

cente, divulgado no último dia 
10, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) informou que há 
167 vacinas sendo desenvol-
vidas para combater o novo 
coronavírus. Dessas, 28 estão 
em avaliação clínica, ou seja, 
iniciaram os testes em seres 
humanos. São cerca de 90 mil 
voluntários, por enquanto, 
que vão receber as doses.

Seis das vacinas estão na 
fase 3, a última antes da con-
clusão. As outras 139 estão 
em um momento inicial, de 
identificar o agente causador 
e realizar testes em animais, 
como camundongos, por 
exemplo. Duas das vacinas 
em estágio mais avançado 
contam com a participação 
de instituições brasileiras. O 
Instituto Butantã trabalha no 
desenvolvimento junto à far-

macêutica chinesa Sinovac 
para produção e testes.

Os testes começaram no 
Hospital das Clínicas no dia 
21 de julho e já estão acon-
tecendo também em outros 
centros, como o Emílio Ri-
bas. Se os testes forem bem-
-sucedidos, a vacina pode 
começar a ser produzida no 
início de 2021. A fábrica Bio-
-Manguinhos, na Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), se 
prepara para produzir a va-
cina contra covid-19 desen-
volvida pela Universidade de 
Oxford, do Reino Unido.

O acordo entre a Fiocruz e 
a AstraZeneca, farmacêutica 
que adquiriu a vacina ingle-
sa, foi anunciado no fim de 
junho. No dia 6, o governo 
federal liberou cerca de R$ 2 
bilhões, via medida provisó-
ria, para viabilizar o processa-
mento e distribuição de 100 
milhões de doses da vacina 
inglesa pela Fiocruz. A pasta 
não descarta investir em mais 
de um modelo, mas ainda vê 
a droga da Oxford como a 
mais promissora. Além des-
tas, após o anúncio de que 
a Rússia se tornou o primei-
ro país do mundo a aprovar 
a regulamentação para uma 
vacina contra a covid-19, o 

governo do Paraná anunciou 
um acordo com o país para 
auxiliar no desenvolvimento 
deste eventual imunizante.

A partir do memorando, 
o Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) deve estrei-
tar os laços com o Instituto 
Gamaleya de Moscou, que 
lidera o desenvolvimento 
da Sputnik V. O Estado ainda 
não teve acesso aos resulta-
dos dos testes clínicos rea-
lizados pela Rússia e países 
aliados. No mesmo dia, a 
Embaixada da Rússia no Bra-
sil também afirmou negociar 
um acordo sobre a vacina 
com o governo da Bahia.

Em nota, a Embaixada in-
formou que, em 30 de julho, 
o chanceler russo, Sergey 
Akopov, participou de uma 
videoconferência com o go-
vernador baiano e presidente 
do Consórcio do Nordeste, 
Rui Costa, e o secretário de 
Saúde do Estado, Fábio Vilas-
-Boas. O tema da conversa foi 
uma possível parceria entre 
as instituições de pesquisa 
baianas e os centros científi-
cos russos nos testes e produ-
ção do imunizante. Foi discu-
tida também a possibilidade 
de outros Estados da região 
se juntarem à negociação. 

Anvisa autoriza testes de vacina contra 
covid-19 da Johnson & Johnson no Brasil



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 preta 
1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 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 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 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 FRON-
TIER 09/10 prata 2.5 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 
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

Veículos
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Disney+ chega 
ao Brasil dia 17 
de novembro

O Disney+, o serviço de 
streaming por assinatura 
da The Walt Disney Com-
pany, chegará a toda Amé-
rica Latina e Caribe no dia 
17 novembro de 2020. A 
partir do seu lançamento 
na região, o Disney+ vai 
oferecer uma seleção de 
filmes e séries de Disney, 
Pixar, Marvel, Star Wars, 
National Geographic, além 
de produções originais ex-
clusivas, tornando-se a úni-
ca plataforma de streaming 
onde estarão todos os fil-
mes disponíveis de Disney, 
Pixar, Marvel e Star Wars. 

“Sabemos que nosso 
público da América Latina 
está ansioso pela chegada 
do Disney+, o único serviço 
de streaming que oferece-

rá acesso exclusivo a todas as 
estreias dos conteúdos dis-
poníveis de Disney, Marvel, 
Pixar, Star Wars e National Ge-
ographic. Além disso, todos os 
clássicos animados da Disney 
estarão juntos pela primeira 
vez em um único e exclusivo 
destino. A proposta de entre-
tenimento será complemen-
tada por uma oferta robusta 
de séries e filmes originais do 
Disney+, um selo de produção 
própria, com uma variedade 
de títulos que podem ser vis-
tos apenas em nossa plata-
forma, bem como conteúdo 
original produzido localmen-
te em vários países da região 
para os mais diversos públi-
cos”, disse Diego Lerner, pre-
sidente da The Walt Disney 
Company Latin America.

Ariana Grande supera 
Rihanna e se torna mulher 
mais ouvida no Spotify

Ariana Grande compar-
tilhou na segunda-fei-
ra, 17, uma publicação 

do perfil no Twitter Chartdata, 
especializado em música, que 
a anuncia como nova recor-
dista superando ninguém 
mais, ninguém menos que 

Rihanna. Segundo o post a 
cantora do hit Thank You, 
Next, se tornou a artista femi-
nina mais ouvida no Spotify.

“Ariana Grande é agora a 
artista feminina mais ouvida 
de todos os tempos no Spo-
tify, ultrapassando Rihanna 

(mais de 20,5 bilhões)”, in-
formou a conta Chartdata.

A cantora comemorou a 
conquista agradecendo o pú-
blico: “Muito obrigado por 
ouvir e se importar”. A artista 
também deixou no ar a ex-
pectativa de novidade para 

os fãs e não deixou de elogiar 
a antiga dona da marca. “Mal 
posso esperar para lhe dar 
coisas novas para ouvir. Agora 
Rihanna pode, por favor, lançar 
seu álbum para que ela possa 
agarrá-lo recorde de volta e en-
cher meus ouvidos”, escreveu.
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