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A Vale vai remover, mais famílias do município de Barão de Cocais que vivem nos arredores da Barragem Norte/Laranjeiras. A mineradora infor-
mou que, apesar das condições de segurança da estrutura permanecerem inalteradas, um novo estudo foi realizado e levou a uma alteração na 
abrangência da zona de autossalvamento, isto é, toda a área que seria inundada em menos de 30 minutos no caso de um rompimento.

DIÁRIO DO ESTADO

TIM BURTON 
DIRIGE SÉRIE SOBRE 
WANDINHA ADDAMS

Vale removerá famílias por causa de 
riscos com rompimentos de barragens

Senador  flagrado 
com dinheiro na 
cueca é autorizado 
a retomar cargo  p2

Homem é preso 
com mil vídeos de 
pornografia in-
fantil no celular  p2 p8

Anitta é internada com intoxicação 
severa, e web especula COVID
Anitta é internada com quadro de intoxicação severa e não tem 
previsão de alta. O irmão da cantora se pronunciou nas redes ociais 
negando rumores de Covid. A cantora não tem previsão de alta.

Governador 
Ronaldo Caia-
do abre co-
lheita da soja 
em Goiás com 
previsão de 
safra recorde  p3

p4

p8
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A Delegacia Estadual de 
Repressão a Crimes Ciberné-
ticos prendeu um homem de 
32 anos por posse e compar-
tilhamento de pornografia 
infantil nesta terça-feira, 16, 
em Goiânia. O auxiliar de 
serviços gerais, cujo nome 
não foi divulgado, confessou 
já ter compartilhado 4 mil ví-
deos de pedofilia.

No celular do criminoso, 
foram encontrados 1.000 
vídeos com gravações de 
sexo envolvendo crianças. 
De acordo com as investi-
gações, que começaram na 
Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher de 
Goianésia, os crimes eram 
praticados desde 2018.

Sabrina Leles, titular da de-
legacia especializada, afirmou 
que o detido pode ser consi-
derado um dos maiores forne-
cedores deste tipo de material 
em Goiás. Entre as imagens 
apreendidas, algumas demons-
tram muito sofrimento impos-
to às vítimas de abusos sexuais.

Na internet, para atrair 
pessoas e compartilhar os 
conteúdos, o homem usava o 
apelido de “Commi meu ma-
nin“, fazendo referência à prá-
tica de abuso sexual infantil.

Prefeito 
pretende 
intensificar o 
combate da 
Covid-19 na 
capital

Homem é preso em Goiânia 
com mil vídeos de porno-
grafia infantil no celular

Chico Rodrigues  flagrado com dinheiro 
na cueca é autorizado a retomar cargo
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A Prefeitura de Goiânia 
criou um grupo de 
trabalho para análise 

conjunta das emendas apre-
sentadas pelo Poder Legis-
lativo Municipal ao projeto 
de revisão do Plano Diretor 
de Goiânia. Decreto com a 
criação foi publicado nesta 
quinta-feira (18/2) no Diário 
Oficial do Município. 

A comissão também terá 
como atribuição a adequa-
ção da proposta às deman-
das apresentadas pela socie-
dade durante as audiências 
públicas realizadas pela Câ-
mara Municipal de Goiânia, 
bem como às propostas cons-
tantes do plano de governo da 
atual gestão municipal.

 O grupo, que será com-
posto por cinco servidores 
da Prefeitura de Goiânia, 
quatro vereadores e dois re-
presentantes da Associação 
das Empresas do Mercado 
Imobiliário de Goiás (Ademi-
-Go) e do Sindicato das Em-
presas de Compra, Venda, 
Locação e Administração 
de Imóveis e dos Condomí-
nios Horizontais, Verticais 
e de Edifícios Residenciais 
e Comerciais no Estado 
de Goiás (Secovi-Go), terá 
prazo de até 90 dias para 
conclusão dos trabalhos e 
apresentação de relatório 
ao prefeito Rogério Cruz.

 “A intenção da gestão 
é encontrar um consenso 
entre a proposta formula-
da pelo Poder Executivo, 
as sugestões apresentadas 
pela população durante a 
série de audiências públi-
cas realizadas pelo Poder 
Legislativo e as emendas 
propostas pelos vereadores 
da legislatura anterior. Nas 
últimas eleições, a Câmara 

de Goiânia teve uma reno-
vação de cerca de 62% e, 
com certeza, esses novos 
vereadores também pos-
suem sugestões, por isso, 
a nossa intenção é discutir 
com a Câmara o projeto”, 
ressalta o secretário de Pla-
nejamento Urbano e Habi-
tação, Agenor Mariano.

Ainda de acordo com 
Agenor Mariano, a forma-

ção desse grupo de traba-
lho também demonstra, 
por parte do prefeito Ro-
gério Cruz, a busca por um 
maior diálogo com a so-
ciedade e com o Poder Le-
gislativo no planejamento 
da cidade, além de evitar 
questionamentos jurídicos 
posteriores à aprovação do 
projeto. “Sabemos o quan-
to este projeto é importan-

te na construção da cidade 
e as implicações que ele 
traz na vida de toda a popu-
lação e, por isso, queremos 
que ele atenda, além das 
demandas da sociedade, 
todos os princípios legais 
que fundamentam o plane-
jamento urbano, pensando 
sempre no melhor para a 
cidade e nossa população”, 
destacou o secretário.

Reprodução

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, e equipe vão 
se reunir com represen-
tantes do setor produtivo 
goiano para discutir for-
mas de combate à pande-
mia da Covid-19 na capital. 
Durante reunião extraordi-
nária na manhã de ontem 
o COE recomendou que 
o município siga as ações 
propostas pelo Estado na 
nota técnica publicada em 
16 de fevereiro. A taxa de 
ocupação de UTIs Covid no 
município está em 67%.

Em Goiânia, até o 
momento 69.061 doses 
já foram aplicadas entre 
profissionais de saúde e 
idosos de três grupos es-
pecíficos. Estão sendo va-
cinados idosos acamados 
com idade a partir de 60 
anos, pessoas de 84 anos 
ou mais, assim como a 
aplicação a segunda dose 
da vacina Coronavac nos 
profissionais da saúde e 
idosos institucionalizados

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), já havia 
informado que está sendo 
intensificado a fiscalização, 
posicionando profissionais 
da própria Pasta para su-
pervisionar a aplicação do 
imunizante, assim como os 
cuidados relativos ao ma-
nejo e guarda das doses.

Relembrando que Goi-
ânia acatou a Lei seca que 
impõe o fechamento de 
distribuidoras de bebidas 
às 22 horas, bares e res-
taurantes às 23 horas. A 
capital também limita o 
funcionamento de acade-
mias e quadras esportivas 
a apenas 30% da capaci-
dade. Além disso, foram 
abertos, neste ano, 46 no-
vos leitos de UTI para aten-
der pacientes de Covid-19.

Além disso, buscando 
evitar problemas durante 
a vacinação, um protocolo 
de segurança adotado pela 
SMS na vacinação contra 
a Covid-19 afirma que os 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem devem traba-
lhar em dupla. Enquanto 
um profissional mostra a 
seringa antes e depois da 
aplicação para o paciente 
e seu acompanhante.

Nesta quarta-feira, 17, 
o ministro Luís Roberto 
Barroso, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), autorizou 
que o senador Chico Rodri-
gues (DEM-RR) retome o 
mandato parlamentar.

Chico Rodrigues estava 
afastado desde outubro 
de 2020, quando foi alvo 
de operação da Polícia 
Federal. Durante a ação, 
o parlamentar foi flagrado 
com R$ 30 mil na cueca.

O senador é investiga-
do por suposta participa-
ção em um esquema de 
fraude e dispensa indevi-

da de licitações; peculato; 
e organização criminosa, 
voltada ao desvio de re-
cursos federais destinados 
ao combate da pandemia.

Rodrigues nega todas 
as acusações e afirma não 
ter relação com nenhum 
ato ilícito. Em nota divul-
gada na época do escân-
dalo, afirmou: “Volto a 
dizer, ao longo dos meus 
30 anos de vida pública, 
tenho dedicado minha 
vida ao povo de Roraima e 
do Brasil, e seguirei firme 
rumo ao desenvolvimento 
da minha nação”.

No ano passado, o STF 
determinou o afastamen-
to de Chico Rodrigues por 
90 dias. O senador, então, 
pediu licença de 121 dias, 
prazo que termina nesta 
quinta-feira, 18. Agora, 
o ministro Luís Roberto 
Barroso avalia que não há 
fato novo que justifique 
manter Rodrigues fora do 
mandato. Destaca ainda 
que a Procuradoria-Geral 
da República ainda não 
ofereceu denúncia con-
tra ele ao Supremo e as 
apurações ainda estão 
em andamento.

Prefeitura de Goiânia cria grupo de 
trabalho para analisar Plano Diretor
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O governador Ronaldo 
Caiado participou, 
nesta quinta-feira 

(18/02), da abertura ofici-
al da colheita da soja em 
Goiás, na Fazenda Brasilan-
da, em Montividiu, na região 
sudoeste. Ele conduziu a co-
leta de um talhão de soja e 
o descarregamento do grão. 
“Aqui, entre vocês, estou em 
minha casa. É um setor par-
ceiro, do qual faço parte, e 
me orgulho disso. É a coluna 
vertebral do Estado”, afirmou. 
“Não por vocês terem me le-
vado a governador, mas por 
termos os mesmos princípios: 
ética, dignidade, honestidade 
de princípio e combate árduo 
à corrupção em Goiás”, adicio-
nou. O governador se mostrou 
confiante no sucesso da col-
heita do grão, com a previsão 
de novo recorde da safra. A 
expectativa é que a produção 
da oleaginosa alcance de 13 
a 14 milhões de toneladas na 
safra 2020/2021.

“Será uma colheita que 
dará a Goiás a condição de 
disputar o terceiro ou qu-
arto lugar entre os maiores 

produtores de grãos do país”, 
disse o governador durante 
discurso. Em contrapartida, 
o Estado tem batalhado por 
inovações que prometem 
impulsionar ainda mais o 

setor. Caiado lembrou, entre 
outras coisas, a iniciativa pi-
oneira de ativar, em novem-
bro do ano passado, o sinal 
da rede de internet móvel 
de quinta geração (5G) para 

o agronegócio, em caráter 
experimental, a fim de via-
bilizar o desenvolvimento 
de aplicações de inteligên-
cia artificial e da chamada 
Internet das Coisas (Internet 

ofThings - IoT). Citou ainda 
o Centro de Excelência em 
Agricultura Exponencial (Ce-
agre), instalado no Polo de 
Inovação do Parque Tecnoló-
gico do IF Goiano, em Rio 

Verde. “Teremos o centro 
mais sofisticado de pesquisa 
agropecuária na América La-
tina em Rio Verde”, destaca.

O governador afirmou 
que se encontrou pela ter-
ceira vez com a diretoria 
da Huawei, uma das em-
presas parceiras do projeto 
5G. “Estamos avançando 
também agora com a John 
Deere, que vai ser nossa 
parceira com suas máquinas 
acopladas a esse sistema, 
em todo um projeto elabo-
rado pelo Centro de Excelên-
cia e Inteligência Artificial. 
É responsabilidade de toda 
minha estrutura de governo 
levar o que existe de mais 
moderno ao produtor rural”. 
Caiado também enalteceu e 
pediu mais parceria aos re-
presentantes do setor rural, 
ao agradecer a doação de 
R$ 1 milhão ao Governo do 
Estado, que será aplicado na 
contratação de projetos de 
restauração da GO-326 (en-
tre Claudinápolis e Anicuns), 
13 pontes e cinco cortes de 
serras (necessários para o 
traçado de rodovias).

Com o propósito de des-
travar o andamento de pro-
cessos referentes à regula-
rização fundiária de quatro 
bairros da capital, o presi-
dente da Agência Goiana de 
Habitação (Agehab), Lucas 
Fernandes, e o secretário de 
Planejamento Urbano e Ha-
bitação de Goiânia, Agenor 

Mariano, firmaram parceria 
para a criação de um grupo 
de trabalho que terá como 
missão acelerar a entrega da 
escritura a moradores que 
esperam pelo benefício há 
décadas. Serão contempla-
das com a iniciativa famílias 
do Conjunto Vera Cruz, Jar-
dim Europa, Bairro Anhan-

guera e Setor Sul.
De acordo com Lucas 

Fernandes, as atividades do 
grupo começam já na pró-
xima segunda-feira (22/02). 
“O governador Ronaldo 
Caiado está sensível às ne-
cessidades dessas famílias 
e dará todas as condições 
para que a regularização dos 

imóveis se concretize o mais 
rápido possível”, afirmou, ao 
citar a nova lei proposta pelo 
Executivo estadual que trata 
sobre o assunto.

Do lado da Prefeitura, 
também há o compromisso 
de agilizar a análise e aprova-
ção dos projetos, etapa que 
antecede a documentação 

dos imóveis. “Essa parceria 
com a Agehab permitirá que 
mais famílias da capital pos-
sam ter acesso às escrituras 
dos seus imóveis”, ressaltou 
Agenor Mariano, durante a 
reunião realizada na última 
quarta-feira (17/02).

A política de habitação, 
sustentada nos pilares da 

regionalização e da desburo-
cratização, é uma das priori-
dades da gestão de Caiado. 
Além de subsídios para que 
a população goiana de baixa 
renda possa comprar a casa 
própria, o governador atua 
para a regularização fundiá-
ria, com a entrega definitiva 
das escrituras dos imóveis.  

Reprodução

Governo e Prefeitura firmam parceria para acelerar regularização fundiária na capital

Ronaldo Caiado abre colheita da soja 
em Goiás com previsão de safra recorde
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A Vale vai remover, nos 
próximos dias, mais 
famílias do município 

mineiro de Barão de Cocais 
que vivem nos arredores da 
Barragem Norte/Laranjei-
ras. A mineradora informou 
hoje (18) que, apesar das 
condições de segurança da 
estrutura permanecerem 
inalteradas, um novo es-
tudo foi realizado e levou 
a uma alteração na abran-
gência da zona de autossal-
vamento, isto é, toda a área 
que seria inundada em me-
nos de 30 minutos no caso 
de um rompimento.

Este foi o segundo anún-
cio de remoções em menos 
de uma semana. Na última 
sexta-feira (12), famílias de 
uma comunidade na área 
rural de Ouro Preto também 
foram informadas sobre a 
necessidade de evacuação 
pelo mesmo motivo.

Em nota, a Vale diz que 
prestará toda assistência 
necessária às famílias até 
que a situação seja norma-
lizada. “A Barragem Norte/

Laranjeiras já não recebe 
rejeitos e conta com ações 
de melhoria de segurança 
e condições de estabilida-
de em curso. A companhia 
reitera que sua prioridade 
é a segurança das pessoas 
e comunidades a jusante de 

suas operações, assim como 
a segurança de todas as suas 
estruturas”, informa a Vale.

A mineradora.acrescenta 
que todo o processo respei-
tará os protocolos recomen-
dados diante da pandemia 
de covid-19. O número de 

famílias a serem removidas 
não foi informado.

A Barragem Norte/Laran-
jeiras integra a Mina de Bru-
cutu, localizada em São Gon-
çalo do Rio Abaixo (MG). A 
nova área incluída na zona de 
autossalvamento, no entan-

to, fica em Barão de Cocais. 
Alguns moradores do muni-
cípio foram removidos em 
novembro do ano passado.

A Vale vai remover, nos 
próximos dias, mais famílias 
do município mineiro de 
Barão de Cocais que vivem 
nos arredores da Barragem 
Norte/Laranjeiras. A mine-
radora informou hoje (18) 
que, apesar das condições 
de segurança da estrutura 
permanecerem inalteradas, 
um novo estudo foi realizado 
e levou a uma alteração na 
abrangência da zona de au-
tossalvamento, isto é, toda 
a área que seria inundada 
em menos de 30 minutos no 
caso de um rompimento.

Este foi o segundo anún-
cio de remoções em menos 
de uma semana. Na última 
sexta-feira (12), famílias de 
uma comunidade na área 
rural de Ouro Preto também 
foram informadas sobre a 
necessidade de evacuação 
pelo mesmo motivo.

Em nota, a Vale diz que 
prestará toda assistência ne-

cessária às famílias até que 
a situação seja normalizada. 
“A Barragem Norte/Laranjei-
ras já não recebe rejeitos e 
conta com ações de melho-
ria de segurança e condições 
de estabilidade em curso. A 
companhia reitera que sua 
prioridade é a segurança 
das pessoas e comunidades 
a jusante de suas opera-
ções, assim como a segu-
rança de todas as suas estru-
turas”, informa a Vale.

A mineradora.acrescenta 
que todo o processo respei-
tará os protocolos recomen-
dados diante da pandemia 
de covid-19. O número de 
famílias a serem removidas 
não foi informado.

A Barragem Norte/La-
ranjeiras integra a Mina 
de Brucutu, localizada em 
São Gonçalo do Rio Abaixo 
(MG). A nova área incluída 
na zona de autossalvamen-
to, no entanto, fica em Ba-
rão de Cocais. Alguns mora-
dores do município foram 
removidos em novembro 
do ano passado.

Divulgação

Vale removerá mais famílias de Barão de Cocais por 
causa de riscos com rompimentos de barragens

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

STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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 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
-------------------------------
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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
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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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

STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
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 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
-------------------------------
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 au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
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
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

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

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

-------------------------------
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, 
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.

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

GOIÂNIA
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

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

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

-------------------------------
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, 
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.

-------------------------------
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
-------------------------------
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 
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
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Anitta é internada com 
quadro de intoxicação se-
vera e não tem previsão de 
alta. O irmão da cantora se 
pronunciou nas redes sociais 
negando rumores de Covid

Anitta é internada de-
vido a uma severa intoxi-
cação alimentar. A cantora 
não tem previsão de alta 
até o momento já que pre-
cisa continuar recebendo 
os cuidados médicos. A 
funkeira, que protagonizou 
reality show no Carnaval, 
começou a sentir o mal-es-
tar na última terça (16) e 
foi encaminhada para uma 
clínica no Rio de Janeiro.

No hospital, a artista está 
fazendo um tratamento con-
tra a infecção e, por isso, 
precisará ficar mais um tem-
po internada no local. O Pu-
repeople entrou em contato 
com a assessoria da dona 
do hit “Desce Pro Play” para 
saber atualizações sobre o 
quadro de saúde da famosa, 
porém, até o momento da 
publicação desta matéria, 
não obteve resposta.

Irmão critica rumores
Após a notícia da inter-

nação de Anitta ser divul-
gada, alguns rumores co-
meçaram nas redes sociais. 
Alguns seguidores espe-
cularam que o motivo do 
mal-estar da funkeira seria 
o diagnóstico positivo para 
o novo coronavírus, após 
curtir reality show com 
famosos. Irmão de Anitta, 
Renan Machado comentou 
sobre o assunto e negou as 
especulações.

“Passando só para dar 
um recado porque está sain-
do um monte de especula-
ção e saindo um monte de 
coisa que não tem sentido 
na internet sobre a interna-
ção da minha irmã. Sim, ela 
está internada, sendo medi-
cada e tratada. Vim esclare-
cer que não é Covid. Assim 
que ela chegou aqui, ela foi 
testada, deu negativo”, ga-
rantiu o empresário. Logo 
na sequência, ele ainda 
publicou um teste negativo 
de Covid-19 com o primei-
ro nome da cantora.

A Netflix anunciou 
que o live-action 
“Wednesday” che-

gará na plataforma de stre-
aming em breve. Ainda sem 
data de lançamento divul-
gada, a série será dirigida 
por Tim Burton (“Edward 
Mãos de Tesoura” e “A Noi-
va Cadáver”).

Ambientada no mesmo 
universo da Família Adda-
ms, a narrativa acompanha 
a trajetória da mais nova do 
núcleo familiar: Wandinha, 
conhecida nos Estados Uni-
dos como “Wednesday”.

No enredo, ela será mais 
velha e estará estudando na 
Academia Nevermore. “Pro-
meto muitos mistérios, in-
vestigações e acontecimen-
tos sobrenaturais”, indica a 

Netflix em suas redes sociais.
Com oito episódios, a 

obra mostra a personagem 
na adolescência, enquan-
to tenta dominar suas ha-
bilidades psíquicas. Além 
dessa dificuldade, precisa 
lidar com um episódio que 
aterrorizou a cidade há 
mais de duas décadas.

“Wednesday” será a es-
treia de Tim Burton como 
diretor de um programa 
para a televisão. A plata-
forma de streaming ainda 
não informou detalhes so-
bre o elenco.

A “Família Addams” é 
baseada nas histórias em 
quadrinhos do estaduniden-
se Charles Addams (1912 
-1988). A narrativa gira em 
torno de seis personagens-

-chave: Gomez, Morticia, 
Wednesday, Pugsley, Tio Fes-
ter e Grandmama.

A Família Addams (1991)
Mortícia (Anjelica Hus-

ton) e Gomez (Raúl Juliá) são 
o núcleo de uma família rica 
e esquisita. O advogado Tully 
Alford (Dan Hendaya) está 
endividado e realiza um pla-
no para adquirir parte da for-
tuna dos Addams. Durante o 
período, eles também terão 
que compreender os misté-
rios do desaparecimento de 
Fester (Christopher Lloyd), 
irmão de Gomez.

A Família Addams 2 (1993)
Após o nascimento de 

mais um filho, Gomez e Mor-
tícia Addams contratam uma 

ama, Debbie (Joan Cusack). 
Mas Fester se apaixona pela 
funcionária e está prestes a 
se casar com ela. O proble-
ma é que a família descobre 
que a mulher é uma assassi-
na que mata seus maridos 
ricos com o objetivo de fi-
car com a herança.

A Família Addams (2019)
O filme de animação mos-

tra a família Addams se pre-
parando para receber seus 
parentes em uma tradicio-
nal festa. O evento costuma 
ser assustador, mas os pla-
nos parecem ficar para trás 
quando a apresentadora de 
reality shows, Margayx Ne-
edler, tenta fazer com que a 
cidade melhore seu relacio-
namento com os Addams.

Tim Burton dirige nova série 
sobre Wandinha Addams

Anitta é internada 
com intoxicação severa, 
e web especula COVID


