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Pentágono confirma que vídeo de OVNI
no céu dos Estados Unidos é verdadeiro
O Pentágono confirmou que são reais as imagens divulgadas em um vídeo sobre objetos voadores não identificados (OVNIs) no céu da Califórnia, nos Estados Unidos. Em abril de 2020, o governo americano havia retirado o sigilo dos vídeos gravados de um navio da Marinha. p7

Prefeitura de
Goiânia lança
campanha
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durante vacinação p2
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Multa de quase
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Inaugurada sede do Programa Mais Crédito para micro e pequenos empreendedores
O governador Ronaldo Caiado inaugurou a sede do programa Mais Crédito, em
Goiânia, que vai atender micro e pequenos empreendedores. “Nós oferecemos R$
112 milhões de empréstimos com taxa de juros zero, o maior aporte do país”. p3
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Prefeitura de Goiânia lança campanha
“Imunize contra a Fome” durante vacinação

A

Prefeitura de Goiânia
lança nesta quinta-feira (15/4) a campanha “Imunize contra a
Fome”. A ação convida pessoas que forem se vacinar
contra a Covid-19 e H1N1 a
doar um quilo de alimento
não perecível. A campanha
tem a parceria do Mesa Brasil (Sesc-GO). O lançamento
será às 10h15, no Salão Nobre do Paço Municipal.
O objetivo da campanha,
desenvolvida pelas secretarias municipais de Saúde
(SMS), Desenvolvimento Humano e Social (Sedhs), Educação (SME) e Comunicação
(Secom), é beneficiar famílias goianienses que estejam
em situação de vulnerabilidade com sérias dificuldades
e déficit nutricional. A doação é totalmente voluntária
e pode ser feita em qualquer
um dos postos fixos disponibilizados pela Prefeitura de
Goiânia para a vacinação. Ao
todo, são 81 postos de coleta, entre unidades de saúde,
escolas municipais e postos
de drive thru, aptos a receber as doações.
O prefeito de Goiânia,
Rogério Cruz, destaca a importância do projeto. “É
uma forma de ampliarmos
nossas ações de assistência
à população goianiense, es-
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pecialmente nesse momento desafiador que a pandemia nos traz”, afirma.
“A união das secretarias
nesta ação visa contribuir com
o trabalho da Prefeitura de
Goiânia de atenção às famílias
que mais precisam. Frisamos
que essa ação é voluntária, ou
seja, doa quem puder, e nossos 71 postos de vacinação,
tanto para a Covid-19 quanto
H1N1, contam com estrutura
para receber as doações”, es-

clarece o secretário municipal
de Saúde, Durval Pedroso.
Parceria com Sistema S
O presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac,
Marcelo Baiocchi, destaca o
importante papel desenvolvido pelo Mesa Brasil. “Além
de lidar com uma doença que
causa grandes transtornos
à saúde, também estamos
enfrentando uma crise econômica que, infelizmente,
está atingindo milhares de

pessoas. Em 2020, o programa Mesa Brasil teve uma importância singular na vida de
centenas de famílias. E neste
ano, com o apoio de toda a
comunidade, podemos continuar a ajudar as famílias que
precisam”, afirma.
Para o diretor do Sesc
Goiás, Leopoldo Veiga Jardim, a parceria entre Mesa
Brasil e Prefeitura de Goiânia irá garantir hombridade
para as famílias goianienses.

“É um programa de segurança alimentar que vai muito
além das doações. O Mesa
Brasil é um instrumento de
inclusão. Levar alimento
para uma casa é mais do que
garantir uma refeição é também levar dignidade para
aquele ambiente”, destaca.
A campanha direciona as
arrecadações às famílias cadastradas nos Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS) e distritos sanitários.

Rogério Cruz e empresários discutirá demandas da Região da 44
Reprodução

Diretores da Associação Empresarial da Região
da 44 (AER44) têm uma
reunião com o prefeito
de Goiânia, Rogério Cruz,
nesta quarta-feira (14/4),
às 7h30. O encontro deve
discutir algumas propostas
para resolver problemas enfrentados pela região, como
o trânsito e fiscalização. A
reunião será no estacionamento do Mega Moda Shopping, no Piso 3, próximo ao
Clube de Costura.
Presidente da AER44,
Crhystiano Câmara explicou sobre a expectativa
de apresentar ao prefeito
algumas demandas da Região da 44. “Sabemos que
está havendo uma grande

reformulação na equipe do
secretariado municipal, e
a maioria não conhece de
perto as demandas e necessidades que temos aqui.
Então a ideia é manter e
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fortalecer o diálogo que a
AER44 sempre teve com a
prefeitura”, disse.
Também foram convidados para o evento, que será
realizado em área aberta e

seguindo regras de distanciamento e outros protocolos preventivos contra a
Covid-19, o presidente da
Câmara Municipal, vereador Romário Policarpo.

Devem participar, ainda,
um representante de cada
entidade a seguir: Federação da Indústria do Estado
de Goiás (Fieg), Sindicato
do Comércio Varejista de
Goiás (Sindilojas), Associação Empresarial e Industrial
do Estado de Goiás (Acieg),
Federação do Comércio de
Goiás (Fecomércio), Câmara de Diretores Lojistas
de Goiânia (CDL Goiânia),
Associação Brasileira de
Shopping Centers (Abrace),
Sindicato das indústrias de
Confecção e Roupas em
Geral de Goiânia (Sinroupas), Conselho de Desenvolvimento
Econômico,
Sustentável e Estratégico
de Goiânia entre outros.
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Multa de
quase R$
37 mil para
quem furar
a fila de vacinação
Os vereadores de Goiânia aprovaram nesta
quarta-feira (14) o projeto
de lei que prevê multa de
R$ 36.744,00 para quem
furar a fila de vacinação
contra a Covid-19 na capital. O texto determina que
o valor seja aplicado contra a pessoa que aplicar e
a que receber a dose.
O projeto de lei do vereador Leandro Sena (Republicanos) foi aprovado em
2ª votação pelo plenário e
agora segue para a sanção
do prefeito Rogério Cruz,
filiado ao mesmo partido
do parlamentar. Goiânia
registrou 138.806 moradores contaminados e 4.097
mortes pelo coronavírus.
De acordo com a lei,
se a infração for cometida
por servidor público municipal, seja concursado
ou comissionado, o órgão
em que ele trabalha deverá abrir um processo
administrativo disciplinar
para investigação do caso.
Se a pessoa for um colaborador contratado em
regime celetista, inclusive
mediante terceirização de
mão de obra, o texto prevê
o desligamento imediato.
Na justificativa do
projeto, o vereador argumenta que a multa
desestimula a intenção
de quem procurar furar a
fila prioritária. “A grande
maioria dos óbitos é de
parcela da população com
idade avançada ou pelo
quadro de saúde mais vulnerável”, diz o projeto.
Casos suspeitos
Apesar de a capital não
registrar caso suspeito até
esta quarta-feira (14), o
Ministério Público de Goiás e a Polícia Civil investigam diversas denúncias de
furada de fila no estado.
Foram abertos processos em Formosa, Luziânia, Ceres e outras
cidades. Em São Miguel
do Passa Quatro, o ex-secretário de saúde foi
indiciado pela infração. Já
o ex-secretário de saúde
de Pires do Rio terá de
pagar R$ 50 mil de multa.
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Governador inaugura sede do Programa Mais
Crédito para micro e pequenos empreendedores

O

governador Ronaldo
Caiado inaugurou
nesta quarta-feira
(14/4) a sede do programa
Mais Crédito, em Goiânia,
que vai atender micro e pequenos empreendedores.
“Nós oferecemos R$ 112
milhões de empréstimos
com taxa de juros zero, o
maior aporte do país para
essa categoria”, afirma governador. Iniciativa coordenada
pela Secretaria da Retomada,
o objetivo é dar suporte para
o segmento, prejudicado
pela pandemia de covid-19.
No evento, foram entregues,
ainda, primeiras ordens de
crédito do Programa Estadual
de Apoio ao Empreendedor
(Peame), que já possui mais
de 7 mil pedidos de análise.
A sede fica na Avenida
Anhanguera, nº 5.311, Setor Central. No local, autônomos, micro e pequenos
empresários têm acesso a
serviços gratuitos do programa, como informações de
linhas de crédito, consulta e
negociação de débitos, consultoria financeira, auxílio
para abertura de microempreendedor individual (MEI),
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câmara de conciliação, além
de oficinas voltadas para
empreendedorismo e negócios. “Nós queremos voltar a
pessoa para a sua atividade.
Para que ela continue gerando emprego, renda e sustentando a sua família”, avaliou
Caiado, ao lado do vice-governador, Lincoln Tejota.
O programa também traz
a Câmara de Conciliação.

“Agora, com o ambiente de
conciliação, o micro e o pequeno empresários podem
expor suas dívidas, negociá-las e ser apoiado com crédito”, explicou o Secretário da
Retomada, César Moura.
O Mais Crédito é realizado pela Secretaria da Retomada, em parceria com
a Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC),

GoiásFomento, Sebrae, Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio-GO), Associação Comercial,
Industrial e de Serviços do
Goiás (Acieg) e plataforma
de permutas multilaterais
XporY. Segundo o secretário da Indústria e Comércio,
José Vitti, o espaço é um
suporte para quem foi duramente prejudicado pela pan-

demia de Covid-19 iniciar
uma nova fase empresarial.
“Nesse momento tão difícil o
Governo de Goiás estende a
mão aqueles que mais precisam”, avaliou Vitti.
Por questões de segurança sanitária, os atendimentos presenciais na sede
do programa Mais Crédito
estão sendo realizados com
agendamento prévio, pelos

telefones (62) 98305-6364
(WhatsApp), 0800-6467512
ou por e-mail (maiscreditogo@gmail.com). “Nós queremos manter a segurança
da população durante a pandemia, mas também ajudá-la com crédito, consultoria
e negociação de dívidas”,
afirmou César Moura.
Peame
Além da inauguração no
novo espaço, o governador
fez as primeiras entregas
das ordens de crédito do
Programa Estadual de Apoio
ao Empreendedor (Peame),
lançado no dia 16 de março
como parte das medidas de
apoio às micro e pequenas
empresas para a concessão de
linhas de crédito, com taxa de
juro zero. “O mais importante
não é apenas o crédito que foi
dado, mas também a regularização da dívida daqueles que
realmente estão com protesto
em cartório, que querem fazer uma conciliação, ou que
querem, mesmo não tendo o dinheiro para quitar o
débito, fazer uma permuta
e encontrar uma solução”,
afirmou Caiado.

Goiás deve receber mais de 187 mil vacinas contra Covid-19
Nesta
quarta-feira
(14/4), o governador do
Estado de Goiás, Ronaldo
Caiado (DEM), informou
por meio das redes sociais
que Goiás deve receber
mais 187.750 vacinas contra a Covid-19 hoje.
“Boa notícia! Ministério
da Saúde confirmou o envio
de 187.1750 vacinas para
Goiás. Elas chegam amanhã”, escreveu Caiado. De

acordo com o governador,
serão 114.955 vacinas para
a 1ª dose e 72.795 para a 2ª.
“Vamos em breve terminar de vacinar os idosos para
imunizarmos outras faixas
etárias contra o coronavírus”,
completou o governador.
De acordo com um levantamento
divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de Goiás (SES-GO) na última terça-fei-

ra(13/4), o Estado de Goiás
já recebeu 1.370.130 doses de imunizantes, sendo
1.110.680 da CoronaVac e
259.450 da AstraZeneca.
Segundo a SES-GO, referente à primeira dose,
foram aplicadas 638.507
doses das vacinas contra a
Covid-19 em todo o Estado.
Já em relação à segunda
dose, 185.428 pessoas foram vacinadas.

Nesta quarta-feira (14/4),
o governador do Estado
de Goiás, Ronaldo Caiado
(DEM), informou por meio
das redes sociais que Goiás
deve receber mais 187.750
vacinas contra a Covid-19 na
próxima quinta-feira (15/4).
“Boa notícia! Ministério
da Saúde confirmou o envio
de 187.1750 vacinas para
Goiás. Elas chegam amanhã”, escreveu Caiado. De

acordo com o governador,
serão 114.955 vacinas para
a 1ª dose e 72.795 para a 2ª.
“Vamos em breve terminar de vacinar os idosos
para imunizarmos outras
faixas etárias contra o coronavírus”, completou o
governador Ronaldo Caiado
De acordo com um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) na

última terça-feira(13/4), o
Estado de Goiás já recebeu
1.370.130 doses de imunizantes, sendo 1.110.680
da CoronaVac e 259.450 da
AstraZeneca.
Segundo a SES-GO, referente à primeira dose, foram
aplicadas 638.507 doses das
vacinas contra a Covid-19 em
todo o Estado. Já em relação
à segunda dose, 185.428
pessoas foram vacinadas.
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Entra em vigor parte dos decretos que ampliam
acesso a armas de fogo e munições no país

E

ntrou partes dos decretos editados em
fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro com o
objetivo de desburocratizar
e ampliar o acesso a armas
de fogo e munições no país.
Os textos trouxeram novas regras para o Estatuto do Desarmamento (Lei
10.826/2003), entre elas a que
afasta o controle do Exército
sobre a aquisição e o registro
de alguns armamentos e equipamentos e a que permite o
porte simultâneo de até duas
armas de fogo por cidadãos.
Apenas parte dos quatro
decretos entram em vigor
pois, ontem (12), a ministra
do Supremo Tribunal Federal
(STF), Rosa Weber, decidiu
suspender 13 dispositivos,
em resposta a cinco Ações
Diretas de Inconstitucionalidade. A medida deve ser
julgada pelo plenário do STF
em sessão virtual marcada
para sexta-feira (16).
Na decisão liminar, a ministra destacou que, as mudanças feitas pelos Decretos
10.627, 10.628, 10.629 e
10.630, de 12 de fevereiro
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de 2021, são incompatíveis
com o sistema de controle
e fiscalização de armas instituído pelo Estatuto do Desarmamento. Além disso, segundo ela, eles ultrapassam
os limites do poder de regulamentar de leis atribuído ao
presidente da República pela

Constituição Federal.
Outro fundamento apontado por Rosa Weber é o modelo contemporâneo de segurança pública, que preconiza
o controle rigoroso do acesso
da população às armas, acessórios e munições, em razão
de seus efeitos prejudiciais so-

bre a segurança e o bem-estar
da comunidade. Para a ministra, é dever do Estado promover a segurança pública como
princípio do direito à vida.
“A segurança pública é
corolário do direito à vida.
É a tutela prestada pelo Estado em favor da vida digna,

livre do medo, livre dos atos
de barbárie que revoltam a
consciência da humanidade.
O Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo
que consubstancia os valores
constitucionais concernentes à proteção da vida humana e à promoção da seguran-

ça pública contra o terror e a
mortalidade provocada pelo
uso indevido das armas de
fogo”, diz a decisão.
Na ocasião da edição dos
decretos com as mudanças,
o presidente Jair Bolsonaro
defendeu o direito de armamento das pessoas. “Em
2005, via referendo, o povo
decidiu pelo direito às armas
e pela legítima defesa”, escreveu nas redes sociais.
Em 2019, o governo já
havia editado decretos alterando a regulamentação do
Estatuto do Desarmamento,
que também foram questionados no STF. Na ocasião,
em manifestação à Corte, a
Advocacia-Geral da União
(AGU) citou o referendo de
outubro de 2005 em que 63%
dos eleitores “rejeitaram a
proibição da comercialização
de armas de fogo e munições
em território nacional, o que
demonstra que a maioria
dos brasileiros é contrária à
imposição de restrições excessivas à aquisição de tais
materiais”. De acordo com o
órgão, a eleição de Bolsonaro em 2018 confirmou essa

Maioria do STF determina que plenário analisará anulação de condenações de Lula
Por maioria, com 9 votos a
2, e debaixo de críticas, o Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu nesta quarta, 14, que
cabe aos 11 ministros do
plenário analisar se mantém
cada um dos pontos da decisão do ministro Edson Fachin
que anulou as condenações
impostas ao ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
no âmbito da Lava Jato.
Com a determinação de Fachin, Lula voltou a ficar elegível e se tornou habilitado para

disputar a eleição presidencial
em 2022. Os ministros discutiram nesta tarde se caberia à
Segunda Turma julgar o caso,
como queria a defesa do ex-presidente, ou o plenário,
como se posicionou Fachin.
Ao fim, o relator da Lava Jato
venceu a primeira disputa.
O julgamento sobre o ex-presidente da República continua nesta quinta-feira (15),
mas pode se estender para a
próxima semana. Segundo o
Estadão/Broadcast apurou, Fa-

chin deve rejeitar os recursos
da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da defesa de Lula
contra a sua polêmica decisão,
assinada no mês passado.
A partir desta quinta-feira,
15, os ministros vão decidir se
mantêm ou se derrubam, na
íntegra ou parcialmente, todos os pontos levantados na
decisão que o relator da Lava
Jato no STF proferiu há cerca
de um mês: a anulação das
condenações de Lula no âmbito da operação; o envio dos

processos – triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, terreno do
Instituto Lula e doações da
Odebrecht ao mesmo instituto – à Justiça Federal do DF; e
o arquivamento da suspeição
do ex-juiz federal Sérgio Moro.
Nesta quarta, os ministros
Alexandre de Moraes, Luís
Roberto Barroso, Dias Toffoli,
Kassio Nunes Marques, Rosa
Weber, Cármen Lúcia, Gilmar
Mendes e Luiz Fux acompanharam Fachin, para que o
caso seja analisado pelo ple-

nário. Ao votar, Barroso destacou a “repercussão sistêmica”
que terá a decisão de Fachin.
“É claro que a matéria é
importante e transcende ao
caso concreto. A decisão de
Fachin produz repercussão
sistêmica, porque essa foi a
vara considerada competente para dezenas de casos da
chamada operação Lava Jato.
Isso repercute sobre coisas
que vêm sendo feitas há
anos. Acho que aqui, como
em qualquer outra decisão

institucionalmente
importante, que o plenário deve se
manifestar”, disse Barroso.
Ficaram derrotados os ministros Ricardo Lewandowski
e Marco Aurélio Mello. Ao se
manifestar, Lewandowski subiu
o tom nas críticas. “As turmas
julgam milhares de HCs todo
ano. Isso causa estranheza. Da
última vez que isso se fez (processo de Lula analisado pelo
plenário, e não pela Segunda
Turma), isso custou ao ex-presidente 580 dias de prisão. -

Goiás, Tocantins e DF, 15 de Abril de 2021

Veículos
MERIVA JOY 2007/2007
1.4 flex cinza completa
R$21 .900,00 3512-2588
------------------------------S-10 cab. dupla advantage 2.4 2008/2009 preta
completa R$37.900,00 F:
3512-2588
------------------------------SPIN Acessível 14/14
completa, carro e permissão F: 8555-6787/84145200
----------------------------GOL G4 2013/2013 1.0
branco, 2 pts completo
R$17 .900,00 F: 35122588
------------------------------SANDERO 2013/ 2014
1.0 flex prata completo
com 27000km rodados
R$28.900,00 F: 35122588
------------------------------HYUNDAI/I 30 2010/
2010 2.0 gasolina automático preto com teto solar completo R$37. 500,00
F: 3512-2588
------------------------------COROLLA XEI automatico preto completo 2010/
2011 flex R$ 52. 900,00
F: 3512-2588
------------------------------UNO MILLE 2009/2010
1.0 flex cinza vidro, trava
elétrica, alarme F: 35122588
------------------------------ASTRA 01/01 prata gl
1.8 hatch completo pneus
novos conservado só
R$12.900,00 F:3213-4848
whatsapp:8438- 7649
------------------------------ASTRA 07/07 prata hatch
2.0 advantage com pleto
R$23.500,00 F: 32134848 8438-7649
------------------------------S10 10/11 preta rodeio
2.4 flex completa pneus
novos só R$45.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------COBALT 12/13 branco 1.4 ltz só 20 mil km
seminovo
R$35.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SPIN 12/13 prata 1.8
ltz automática 7lugares
revisada só R$42.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 09/10 PRATA 2.8
DIESEL COLINA COMPLETA
R$51.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------S10 10/10 preta 2.4
flex
executive
pneus
novos
R$48.
900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ESCORT 98/98 gl 1.8
zetec apenas R$5.800,00
F:3213-4848
whatsapp: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
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp: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: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------HONDA NEW CIVIC
08/ 08 cinza 1.8 lxs automático
R$34.500,00
F:32 13-4848 whatsapp:
9915-3466
------------------------------NEW CIVIC 07/07 prata
1.8 lxs automático + couro R$37.900,00 F:32134848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
14/14 prata 2.5 platinum
diesel top automática revisada só R$99.500,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------NISSAN TIIDA 08/08
preto 1.8 sl automático +
teto solar + couro pneus
novos só R$26.900,00
F:3213-484 89915-3466
------------------------------KIA SORENTO 10/11
prata 2.4 ex automático 7 lugares revisado ip
va pago R$ 66.900,00
F:3213-4848
------------------------------NISSAN
FRONTIER
09/10 prata 2.5 le diesel 4x2 completa só
R$61.800,00 F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------SANTANA 96/97 Prata 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 revisada 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 automático seminovo pneus novos
R$40.800,00
F:3213-4848whatsapp:
99153466
------------------------------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:32134848
------------------------------RENAULT
DUSTER
13/14 prata 1.6 expression apenas R$32.800,00
URGENTE! F:3213-4848
whatsapp: 9915-3466

diariodoestadogo.com.br

RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique 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: 35122588
------------------------------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
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
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
------------------------------S10 Pick-up LT 2.4 f.po
wer 4X2 cam. simples
2012/13 completa F: 62
99484-9671 / 62 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------SANDERO 08/09 preto
1.6 privilege completo
+ couro só R$17.900,00
F:3213-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------TOYOTA HILUX 10/11
preta 3.0 diesel srv automática 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 revisado R$79.500,00 whatsapp:8438-7649
------------------------------VOYAGE 14/15 branco
1.6 highline seminovo 11
mil km completí ssimo
R$44.900,00 F: 32134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------COROLLA 07/07 preto
1.8 xli completo + couro
+ multimídia R$28.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel
automática 4x4 srv 7 lugares sapp: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 996167408
------------------------------GOL 10/11 g5 preto 1.0
completo
R$21.900,00
F:3213-4848
------------------------------FIAT PALIO WEEKEND
ELX 1.4 Flex 2010/2010
R$25.000,00
f:996107062
------------------------------COROLLA 08/09 preto
1.8 xei completo + couro manual R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649

ANO 12, Nº 2703
GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
whatsapp:8220 -6898
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
1.0 c/ rodas 18 + som
nas portas R$18.800,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------FOX 12/13 prata 1.6 completo seminovo apenas
R$29. 500,00 F:3213-48
48 whatsapp: 8220-6898
------------------------------GOL 06/06 g4 1.0 copa
c/ dh só R$15.990,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------KOMBI 13/14 standard
1.4 flex 9 luga res R$34.
800,00
F:3213-4848
whatsapp: 8220-6898
------------------------------KOMBI 08/08 std 1.4 flex
só R$25.500,00 F:32134848 whatsapp: 82206898
------------------------------JETTA 2011/12 Valor R$:
50.000,00 Fone:(62) 32
59-0040
------------------------------VECTRA CD 2000/2000
Valor R$: 18.000,00 Fo
ne: (62) 3259-0040
------------------------------GOL 10/11 g5 prata 1.0
completo
R$23.800,00
whatsapp:8220-6898
------------------------------S-10 2007/08 Valor R$:
33.000,00 Fone: (62)
3259-0040’
------------------------------COROLLA 2011/12 Valor
R$: 57.000,00
------------------------------PAJERO
DAKKAR
2010/11
Valor
R$
88.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PICANTO 2011/12 Valor
R$: 29.000,00 Fone: (62)
3259-0040
------------------------------PAJERO TR4 2012/2011
Valor R$:55.000,00 Fo ne:
(62) 3259-0040
------------------------------PUNTO
ESSENCE 2010/11 Valor R$:
30.000,00(62) 3259-0040

ECOSPORT 06/07 preta 1.6 xlt completa R$22
.900,00 F:32 13-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------RANGER 13/14 prata
2.2 diesel 4x4 xl 150cv
único dono R$72.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------ECOSPORT 11/12 vermelha 1.6 freestyle completa só R$36.300,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------RANGER 04/05 prata 2.8
xlt diesel completa pneus
novos R$36.900,00 F:
3213-4848 whatsapp: 84
38-7649
------------------------------ECOSPORT Nova 13/14
Branca 1.6 Freestyle Com
pletíssima Semi nova
R$54.800,00 F: 32134848 Whatsapp: 99153466
------------------------------HONDA CIVIC 03/03
preto 1.7 lx completo +
couro R$15.900,00 F:32
13-4848 whatsapp: 99153466
------------------------------HB20 12/13 prata 1.0
comfort seminovo 20 mil
km + rodas 17 + multimídia R$35.990,00 F:32134848
------------------------------XSARA picasso 08/08
preto 2.0 automático exclusive conservado R$26
.800,00 F: 3213-4848
whatsapp: 8438-7649
------------------------------PUNTO 13/13 branco
1.4 attractive só 17 mil
km seminovo completíssimo R$36. 990,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------PUNTO
09/10
preto
1.4 elx completo pneus
novos conservado só
R$25.500,00 F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------STRADA 11/12 branca
cs 1.4 fire completa só
R$26.900,00 F: 32134848 whatsapp: 84387649
------------------------------LINEA
13/13
preto
1.8 essence 30 mil km
semi:3213-4848 whatsapp:8438-7649
------------------------------FIORINO 14/14 branca
completa só 20 mil km
seminova
R$40.900,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata

1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------HILUX SW4 14/15 branca seminova 3.0 diesel automática 4x4 srv 7 lugares
20mil km R$173.500,00
F:3213-4848
whatsapp:8438-7649
------------------------------SAVEIRO 12/13 ce prata
1.6 cross completíssima
pneus novos R$35.500,00
F:3213-4848 whatsapp:
8220-6898
------------------------------RENAULT
FLUENCE
11/12 preto 2.0 dynamique pneus novos R$43.
800,00 F:32 13-4848
whatsapp:9915-3466
------------------------------GOL 02/02 g3 cinza
1.0 power c/ dh só R$
12.800,00 F:3213-4848
whatsapp:82 20-6898
------------------------------PARATI 99/00 gl 1.6 ap
c/ dh + rodas + pneus
novos R$16.800,00 F
:3213-4848
whatsapp:
8220-6898
------------------------------AMAROK 13/13 prata
2.0 diesel 4x4 manual
completa só R$64.000,00
F:3213-4848
whatsapp:8220-6898
------------------------------POLO 08/09 preto 1.6 sedan completo conservado
R$26.900,00
------------------------------GOL 13/14 g6 branco
1.0 track completíssimo
único dono R$33.500,00
F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 12/13 g4 prata
1.0 c/ ar seminovo só
R$21.900,00 F:32 134848 whatsapp: 8220
-6898
------------------------------SAVEIRO
11/12
cs
1.6 prata completa só
R$25.990,00 F:3213-4848
------------------------------GOL 07/08 G4 vermelho
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-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA

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

ALUGUEL

------------------------------JARDIM TODOS OS
SANTOS em Senador Canedo perto do banco Itau
centro casa de 3/4 - 1 suite ,sala,cozinha e área de
serviços R$220 Mil (62)
8130-42 40/94 90-2310
Whatsapp 8487-3063
------------------------------APARTAMENTO
NEGRÃO DE LIMA Ed. Eco
Ville Araguaia. 3 quartos
sendo uma suíte, sala, cozinha americana, e garagem F: (62) 99286-5577
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 garagens,
94,71 m2, OPORTUNIDADE. COD: 2272.TEL:
4007-2717.CJ.17656

ST. BUENO Apartamento 3 suítes, 2 VG, lazer
completo, 118 m2. .COD.
2360.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------ST. OESTE Apartamento
3 quartos sendo 1 suíte,
100m². COD: 847450.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes 105m² e 2 vagas de garagem. COD:
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
------------------------------PQ. AMAZÔNIA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 60m² e 1 vaga. COD:
2394.
TEL:4007-2717.
CJ.17656
------------------------------JD. AMÉRICA Apartamento 2 quartos 1 suíte
- 1 vaga. COD: 2395. TEL:
4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. CALIFÓRNIA Sobrado 3 quartos 1 suíte.
COD: 2400. TEL:40072717.CJ.17656

------------------------------APARTAMENTO
Condomínio Residencial das
Palmeiras – 3 quartos sen
do 1 suíte, garagem para
2 carros, duas sacadas
grandes sendo no 4° andar (escada), tem 92mts²,
bloco com 7 aptos. Localizado na Rua Itumbiara
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua
Hermann Komma - Cidade
Jardim - Goiânia-GO Fala
com Vilmar 9.9943-2713/
9.8531-2959 ou Ianamá
9.9695-2778
------------------------------CASA Nova Veneza-GO
R$125 mil F: (62) 99038386 / (62) 8455-2895
------------------------------2 LOTES no Jardim Itália,
localizados na Quadra D,
Lotes 08 e 09 – Catalão
GO. VALOR: R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil
reais) à vista (cada lote),
mas dependendo da proposta 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
armários embutidos ótimo acabamento e estrutura pronto pra morar
com play grund e salão
eventos (62) 3597.3450
CJ16808

JD. FLORESTA 2/4 sala,
cozinha, banheiro azulejo meia altura, na laje,
toda no blindex, murada, estrutura do telhado
maderamento,quintal
terra e cimentado 136.
500,00 jóia imóveis (62)
3597.3450
------------------------------JD. FLORESTA 2/4 sendo um suíte, sala cozinha
americana, banheiro, ga
ragem e área de serviço,
janelas no blindéx, portas
internas de madeira externas no blindéx, quintal
gramado 132mil jóia imóveis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
------------------------------HOTEL
investimento
apartamentos de 43 a 66.
COD: 432013. TEL:40072717.CJ.1 7656
------------------------------ST. PEDRO LUDOVICO
Cobertura 4 suítes. COD:
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
------------------------------ST. AMRISTA Apartamento 3 suítes de 137m²
e 4 suítes de 159m².
COD: 213924. TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ALTO DA GLÓRIA Sala
comercial 36m². Maria
Paulo (62) 8450-0777
------------------------------ST. BUENO Apartamento 3 a 4 suítes 211,23 a
348,81 COD: 619131.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST. MARISTA Apartamento 3 a 4 suítes 190,09
a 403,53 COD: 435632.
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------ST.
BUENO
Apartamento 164m² - 3 suítes.
COD:7167.
TEL:40072717.CJ.17656
------------------------------ST. PARK LOZANDES
Apartamento 3 suítes,
TEL:4007-2717.CJ.17656
------------------------------JD. GOIÁS Apartamento
3 suítes, 128m². Geniale
Flamboyant.
TEL:40072717.CJ.17656

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

VENDA
HIDROLÂNDIA

------------------------------VENDO ÁGIO de lote
de Hidrolândia-GO. Setor
Portal das águas. Lote de
300m2 (15x20m), bem
localizado, rua pavimentada, água e nergia elétrica. Valor do ágio: R$
27.000,00 F: (62) 999614525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

DIÁRIO DO ESTADO

VENDEDOR (10 Vagas)
Goiânia / GO RENDA EXTRA, trabalho tempo parcial ou integral. Segundo
grau / Superior. Trabalhe
de 2-4h por dia e tenha
rendimentos de até 3 mil
reais por mês ( proporcional ao seu trabalho ).
Vagas pelo Sine.
------------------------------AUX. 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 whatsapp. Boa comunicação,
prestatividade, experiencia em lidar com publico,
simpatia.
Experiência
na área. Salário+ vale
transporte+ gratificação
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

ALUGUEL
SENADOR
CANEDO

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

VENDA
SENADOR
CANEDO

------------------------------VALE DAS BRISAS Casa
em condomínio fechado,
laje. Cond Vale das Brisas
Preumium. Confirmar disponibilidade. No tamanho
de 180m², 3 quartos, 1
suíte, 1 banheiro e garagem com 2 vagas. Valor
R$ 145.000,00 FONE:
(62) 3512-0249

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

CLASSI AMOR

------------------------------Tenho 58 anos e PROCURO UMA COMPANHEIRA de 30 a 50 anos, cor
clara ou mulata. Simples
e educada, ligar qualquer
horário F: (62) 991919921/ 98161-9394 João.
------------------------------PROCURO UMA MULHER 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

------------------------------TRABALHO COMO DIARISTA Josy 98171-3250
------------------------------FRANCISCO
CONSTRUTIR CIVIL fazemos
reformas, pintura, manutencado! Ligue e faça o
seu orçamento, fale com
o José Francisco F: 62
99102-5593
------------------------------CONTRATA-SE vendedor (a) com experiencia
em Óptica. Salario fixo +
comi ssão. Interessados
enviar curriculo para carlosinnve@gmail.com

------------------------------MASSAGENS E DEPILAÇÃO A MÃOS MASCULINA Massagem relaxante
e sensual, anti-stress, esgotamento físico, tântrica
, prostática e outras. Terapêutica 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 Bradesco fone: (62) 96767030 – (64) 9609-7044
------------------------------CARTA do dia, crédito
27.700,00 entrada 8.500,
00 e + 35 x 754,00 Bradesco fone: (62) 96767030 – (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, branquinha, 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, bronzeada, ruiva. Próximo ao
Terminal Bandeiras F:
98487-5745 / 3579-2983
------------------------------ADRIANA 39 anos, gostosa 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 completa. Um preço especial pra
você com local 8ª avenida
nº 181 Vila Nova F: 81754591 / 8200-9172
------------------------------GABRIELLA
venha
ter momentos de relaxamento e prazer com
uma massagem deliciosa
3637-7281
------------------------------PABLINE gata sem frescura, esperando por você.
Venha ter momentos dos
sonhos. 9327-1254
------------------------------LAIS bela loira de dar
água na boca, com local
discreto 8178-2434
------------------------------DEBORA bela mulata,
atraente, carinhosa F:
9936-32913 / 3579-2983
------------------------------AMANDA morena completa, oral molhadinho até
o fim com beijo grego F:
3579-2983
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Pentágono confirma que vídeo de OVNIs
no céu dos Estados Unidos é verdadeiro
O
Pentágono
confirmou, na terça-feira,
que são reais as imagens divulgadas em um vídeo
sobre objetos voadores não
identificados (OVNIs) no céu
da Califórnia, nos Estados
Unidos. Em abril de 2020, o
governo americano havia retirado o sigilo dos vídeos gravados de um navio da Marinha.
O vídeo foi publicado
pelo documentarista Jeremy
Corbell em seu Twitter na semana passada. Nas imagens
gravadas com algum equipamento de visão noturna
é possível ver ao menos três
objetos triangulares no céu.
Um deles parece emitir alguma luz que fica piscando.
Na mensagem, Corbell diz:
“A Marinha dos Estados Unidos fotografou e filmou OVNIs
em forma de “pirâmide” e veículos transmédios avançados
“esféricos”; aqui está a filmagem.” De acordo com Corbell,
o vídeo foi feito em julho de
2019. A imagem mostra os
OVNIs se movendo rapidamente enquanto eram gravados por câmeras com sistema
infravermelho (térmicas). Em
dois dos vídeos, é possível ouvir a reação dos responsáveis
pela gravação, que parecem

Reprodução

assustados com a velocidade
de movimento dos objetos.
Um deles questiona se aquilo
poderia ser um drone.
De acordo com o especialista em OVNIs e porta-voz
do Departamento de Defesa dos EUA, Sue Gough, em
entrevista ao site Mystery
Wire, o vídeo foi gravado por
oficiais do navio USS Russell
e que os objetos eram similares a “pirâmides voadoras”.
Apesar de o vídeo ter a
autenticidade comprovada,
Sue Gough não confirma que
os objetos são reais. Em entrevista ao portal Futurism,
ela destaca apenas que o registro está entre as pesquisas
em andamento. A Marinha
dos EUA reconheceu a veracidade das imagens em setembro de 2019. Elas foram divulgadas, ano passado, “para
esclarecer qualquer equívoco por parte da população
sobre se as imagens que circulavam eram reais, ou se há
ou não mais vídeos”, ainda
de acordo com Sue Gough.
“Após uma revisão minuciosa, o departamento determinou
que a divulgação autorizada
desses vídeos secretos não revela quaisquer recursos ou sistemas delicados”, disse Gough.
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Filme prelúdio de ‘Army of the
Dead’ tem título oficial revelado
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Israel e Rodolffo estão
entre mais procurados
para shows pós-pandemia

Z

ack Snyder continua
sua trajetória como
um cineasta de megaprojetos. Prova disso é que
mesmo antes do lançamento de “Army of Dead: Invasão
em Las Vegas“, seu próximo
filme, já há um prelúdio em
desenvolvimento.
Na última terça-feira
(14), depois da divulgação
do novo trailer do longa, o
diretor participou de uma

breve coletiva. Durante a
entrevista, contou detalhes
sobre a expansão desta
nova franquia e revelou o
título do prelúdio: “Army of
Thieves” (via Screen Rant).
O novo projeto seguirá os
personagens de “Army of the
Dead” antes dos acontecimentos do filme, nos primeiros dias do apocalipse zumbi.
Matthias Schweighöfer vai
protagonizar e dirigir o longa,

que gira em torno de Ludwig
Dieter, seu personagem.
Nathalie Emmanuel, Guz
Khan, Ruby O. Fee, Stuart
Martin e Jonathan Cohen já
estão confirmados no elenco.
Após uma longa temporada dirigindo e produzindo
filmes de super-heróis da
DC, 2021 marca o retorno
de Snyder ao universo dos
zumbis. Em 2004, com roteiro de James Gunn, ele fez

sua estreia na condução de
longas-metragens com “Madrugada dos Mortos“.
Em “Army of Dead – Invasão em Las Vegas”, depois de um surto zumbi
em Las Vegas, um grupo
de mercenários faz a aposta máxima: arriscar-se na
zona de quarentena para o
maior roubo da história. A
estreia está marcada para
21 de maio na Netflix.

Com toda repercussão
e destaque dado pela participação de Rodolffo no
BBB21, Israel & Rodolffo
estão colecionando marcas e recordes na carreira
e no digital. Os cantores estão há um mês no topo das
paradas de todas as plataformas digitais com Batom
de Cereja. O single é a 28ª
música mais ouvida no
mundo e estão próximos
de bater o recorde de streamings diários na faixa.
O canal do Youtube da

dupla disparou, e se aproxima de 700 milhões de visualizações e 2 milhões de
inscritos. Os dois possuem
cerca de 7,6 milhões de
ouvintes mensais e 85 milhões de streamings só no
álbum Aqui e Agora. Mas,
antigos sucessos da carreira dos cantores também
estão com os números de
views e streams aumentando a cada dia, como os hits
Marca Evidente, Casa Mobiliada, Coração de Quatro
e Também sei Fazer Falta.

