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Depois de assinar manifesto elaborado por vereadores pela manutenção do TCM, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, voltou a defender o 
órgão em resposta a questionamento da Coluna. Em live realizada no perfil da Prefeitura de Goiânia no Facebook, o ex-vereador garantiu que 
acompanha de perto a tramitação na Assembleia Legislativa da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que prevê a extinção do órgão.

DIÁRIO DO ESTADO
Rogério Cruz: “TCM é garantia de que 
não teremos problemas com a Justiça”

Caiado vai custear 
internet de profes-
sores em Goiás 
a partir deste mês  p3 p4

Governo espera que insumo para 
Butantan chegue até fim de maio
O secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, que o ingre-
diente farmacêutico ativo (IFA) para a retomada da produção da Coronavac, 
paralisada na semana passada, pode chegar ainda este mês ao Brasil.

p2

Até 13 milhões de brasileiros, com diferentes doenças, podem se beneficiar 
da maconha medicinal de acordo com a Anvisa. O debate voltou à tona após 
o texto do Projeto de Lei 399/2015 receber parecer favorável na Comissão 
Especial da Cannabis Medicinal na Câmara. O relator, deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR), apresentou um parecer favorável à proposta e à maioria das emen-
das já apresentadas. 

Saúde e economia podem se 
beneficiar com legalização da 
cannabis medicinal  p4

p8
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Depois de assinar ma-
nifesto elaborado por 
vereadores pela ma-

nutenção do Tribunal de Con-
tas dos Municípios (TCM), o 
prefeito de Goiânia, Rogério 
Cruz (Republicanos), voltou 
a defender o órgão em res-
posta a questionamento da 
Coluna. Em live realizada no 
perfil da Prefeitura de Goiâ-
nia no Facebook, o ex-vere-
ador garantiu que acompa-
nha de perto a tramitação 
na Assembleia Legislativa 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), que pre-
vê a extinção do órgão.

Rogério Cruz ressalta que 
a fiscalização, com recomen-
dações do Ministério Públi-
co e orientações do TCM, é 
fundamental para evitar que 
gestores municipais enfren-
tem investigações e proces-
sos judiciais após o fim do 
mandato. “Nós seguimos 
as sugestões do Ministério 
Público e temos o TCM que 
até orienta, o que é melhor 
ainda, e nós vamos seguindo. 
Essa é a melhor forma de fa-
zermos uma gestão segura, 
transparente e com a garan-
tia de que, quando terminar 
o nosso mandato, nós não te-
remos nenhum problema aí 
com a Justiça e nem tampou-
co com a improbidade ad-
ministrativa, que nós temos 
visto muito por aí no nosso 
Brasil”, afirma.

Em harmonia com a Câma-
ra Municipal, o prefeito ainda 
fez questão de citar a presen-
ça de vereadores, segundo 
ele, experientes na área jurí-
dica na atual legislatura e que 
o trabalho de orientação da 

TCM é ainda mais importante 
em cidades do interior, com 
menos de 50 mil habitantes.

Prazo dado
Não há pressa na Assem-

bleia Legislativa e menos ainda 
no governo para a indicação 
do deputado estadual Hum-
berto Aidar (MDB) para a vaga 
de conselheiro do TCM, aberta 
com a aposentadoria forçada 
do ex-deputado Nilo Resende. 
Avaliação de governistas ouvi-
dos pela Coluna é que a defini-
ção ocorra até o fim de 2021.

Aliado
O governador Ronaldo 

Caiado tem manifestado nos 

bastidores pedido para que 
Humberto continue na Ale-
go para seguir no comando 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). A postura do 
deputado, que exerce o sex-
to mandato, é observada 
como competente e efetiva 
na defesa dos interesses do 
Palácio das Esmeraldas, ao 
mesmo tempo em que man-
tém diálogo com colegas da 
base e da oposição.

Enquanto isso…
O prazo dilatado para a 

indicação abre margem para 
novas articulações no gover-
no, para acomodar interes-
ses. Já entram na pauta pos-

síveis indicações também 
para vagas no Tribunal de 
Contas do Estado (TCE).

Ausência lembrada
O encontro da direção 

do PSD em Goiás, realizado 
nesta segunda-feira (17) com 
prefeitos da sigla em Goiânia, 
foi marcado pela defesa os 
presidentes regional, Vilmar 
Rocha, e nacional do partido, 
Gilberto Kassab, para que as 
decisões sobre alianças fi-
quem para 2022. A intenção 
agora é trabalhar pelo forta-
lecimento da sigla e, neste 
sentido, o nome do ex-mi-
nistro da Fazenda, Henrique 
Meirelles, foi reforçado.

Quadros
Em vídeo gravado para a 

reunião, Kassab reforçou: 
“É uma imensa alegria para 
o PSD de todo o Brasil saber 
que Goiás conta com um 
filiado da estatura de Hen-
rique Meirelles. Uma das 
pessoas mais bem estrutu-
radas de nosso país”.

Investida
Depois do encontro, Vil-

mar Rocha levou os prefeitos 
a encontro com o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
Lissauer Vieira. O deputado 
estadual é pré-candidato a 
federal e, como antecipado 
aqui ainda no início de 2020, 
considera sair do PSB e re-
tornar ao PSD, desde que o 
partido garanta posição ao 
lado de Ronaldo Caiado na 
eleição do próximo ano.

Conexão
O Governo Estadual pu-

blicou no Diário Oficial do Es-
tado previsão de pagamento 
de ajuda de custo, no valor 
de R$ 100, aos professores 
da rede estadual da Educa-
ção. A medida beneficiará 
22.651 profissionais da rede 
entre efetivos, comissiona-
dos ou contratos temporá-
rios.

Outra ponta
Professores, no entanto, 

têm registrado constantes 
reclamações quanto à fal-
ta de auxílio do governo à 
conectividade dos alunos. 
Muitos não contam com 
serviço de internet com 
qualidade mínima para 
acompanhar as aulas.

Reprodução

A Polícia Civil de Goiás 
(PC-GO) realiza, nesta ter-
ça-feira (18/5), uma ação 
educativa que marca o Dia 
Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Se-
xual Infantil. O objetivo é 
alertar, conscientizar e en-
corajar a população a de-
nunciar a violência contra 
crianças e adolescentes.

Serão distribuídos pan-
fletos informativos na Re-
gião Noroeste de Goiânia. 
A mobilização contará com 
a participação, as 08h30 da 
manhã, do secretário de 
Segurança Pública, Rodney 
Miranda e do diretor-geral 
da Polícia Civil, delegado 
Alexandre Lourenço.

A ação faz parte da 
campanha “Faça Bonito - 
Proteja Nossas Crianças e 
Adolescentes”, do Comi-
tê Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adoles-
centes, vinculado ao Minis-
tério da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos. A 
campanha, que neste ano 
completa 21 anos, tam-
bém reforça a importância 
da união entre a popula-
ção e o Poder Público, para 
garantir a toda criança e 
adolescente o direito ao 
desenvolvimento de forma 
segura e protegida.

 
Criminalidade

 Em Goiás, os números 
de assédio sexual contra 
crianças caíram 55% de 
2019 para 2020, segundo 
dados do Observatório 
de Segurança Pública, 
da SSP-GO. Nos três pri-
meiros meses de 2021 
não houve registro desta 
natureza criminosa no 
Estado. Já os crimes de 
estupro, praticados con-
tra crianças em Goiás, di-
minuíram 13,97% de um 
ano para o outro.

Rogério Cruz: “TCM é garantia de que 
não teremos problemas com a Justiça”

Uma coisa é certa, não 
teremos público presente 
na grande decisão do Goia-
não 2021. Na última sexta-
-feira (14/05), o prefeito de 
Goiânia, Rogério Cruz disse 
em entrevista que existia a 
possibilidade da presença de 
torcedores na partida entre 
Vila Nova e Grêmio Anápolis. 
Porém, nesta segunda-feira 
(17/05), o gestor voltou atrás 
e afirmou em uma live reali-

zada, que a grande final não 
terá torcida no estádio.

“O meu desejo seria po-
der ver o público nas arqui-
bancadas, torcendo, gritan-
do (…). Mas infelizmente, 
devido ao momento que 
estamos vivendo na pan-
demia, ainda não estamos 
confortáveis. Estamos tra-
zendo as condições para 
que as pessoas tenham a 
retomada da economia, 

mas ainda com restrições, 
porque a pandemia ainda 
está aí. Temos tido a aten-
ção especial para que as va-
cinas sejam aplicadas o mais 
rápido possível nas pessoas. 
Mas não podemos sair libe-
rando tudo, estamos fazen-
do as restrições com respon-
sabilidade”, disse o prefeito.

Segundo Rogério Cruz, as 
medidas de flexibilização de 
cada novo decreto são dis-

cutidas durante uma sema-
na e com a proximidade do 
dia da partida. Sendo assim, 
não será possível a presen-
ça da torcida na decisão do 
campeonato estadual. Vila 
Nova e Grêmio Anápolis 
disputam o segundo jogo 
da final no próximo domin-
go (23), às 16h, no estádio 
Onésio Brasileiro Alvarenga.

“Queria que nós tivés-
semos o público, mas in-

felizmente como se trata 
de alguns dias para final, 
não teremos condições de 
abrir o estádio para as tor-
cidas organizadas. Mesmo 
sabendo, como o nome já 
diz, torcidas organizadas, 
por mais organização que 
tenham, infelizmente é 
muito complicado abrir o 
estádio para o público as-
sistir a final do nosso Goia-
não”, finalizou o gestor.

Prefeito de Goiânia nega possibilidade de torcedores em final do Goianão
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Com o objetivo de am-
pliar e fortalecer a ado-
ção de práticas para a 

evolução do setor agropecu-
ário, com a expansão da pro-
dução, do desenvolvimento e 
da utilização de bioinsumos e 
sistemas de produção susten-
táveis, o Governo de Goiás pu-
blicou,  a lei que institui o Pro-
grama Estadual de Bioinsumos. 

 Bioinsumos são produtos 
de base vegetal, animal ou 
microbiana, destinados ao 
uso na produção, no armaze-
namento e no beneficiamento 
agropecuários, também nos 
sistemas de produção aquáti-
cos ou de florestas plantadas. 
São capazes de interferir po-
sitivamente no crescimento, 
no desenvolvimento e nos 
mecanismos de resposta de 
animais, plantas, microrganis-
mos e substâncias derivadas, 
que possam interagir com 
produtos, processos físico-
-químicos e biológicos.

O Programa Estadual de 
Bioinsumos atuará em quatro 
diretrizes: pesquisa, processos 
e tecnologias; comunicação e 
cultura; desenvolvimento das 
cadeias produtivas; e inteli-
gência e sustentabilidade. A 
coordenação do programa fi-
cará a cargo da Seapa, respon-

sável por incentivar e firmar 
parcerias com órgãos e enti-
dades, públicos ou privados, 
para a implementação dos 
objetivos do programa.

“Estamos dedicados a 
poder expandir essa técni-
ca e, cada vez mais, mostrar 
uma produção sustentável 
em nosso Estado”, afirmou o 
governador Ronaldo Caiado, 
durante live no dia 6 de abril 
sobre o projeto, ao defen-

der que o bioinsumo é uma 
alternativa para o produtor 
goiano. No mesmo evento, a 
ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), 
Tereza Cristina, ressaltou que 
Goiás tem alinhamento com 
as diretrizes do Programa Na-
cional de Bioinsumos. “Um 
regramento que guia e pro-
move um acompanhamento 
profissional, protocolos para a 
produção, capacitação e trei-

namento, aumentando a efici-
ência, qualidade, segurança e 
a sustentabilidade no uso dos 
bioinsumos”, assinalou.  

 O secretário de Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, 
Tiago Mendonça, reforça que 
o Programa Estadual de Bioin-
sumos colocará mais uma vez 
Goiás na vanguarda das ações 
voltadas ao fortalecimento do 
setor agropecuário. “O Estado 
de Goiás sempre buscou aces-

sar tecnologias para o desen-
volvimento de sua produção, 
o que fez com que se tornasse 
um dos principais players do 
agronegócio do País”, explica. 
“Foi por meio da tecnologia 
que conseguimos desenvolver 
a produção de alimentos no 
Cerrado e, agora, mais uma 
vez, será ela que fará com que 
o Estado dê mais um salto fo-
cado no aumento da sustenta-
bilidade da produção”.

O programa
Busca incentivar a ado-

ção de sistemas de produção 
agropecuários que assegurem 
o uso adequado de bioinsu-
mos, processos e tecnologias 
sustentáveis e estimular e 
orientar a utilização de boas 
práticas de produção, armaze-
namento e utilização de bioin-
sumos. Também está prevista 
a criação do Mapa Estadual da 
Sustentabilidade, destinado 
à coleta, à sistematização e 
à divulgação de dados sobre 
tendências de mercado, pro-
dução e consumo de bioinsu-
mos, com as regiões produto-
ras e consumidoras no Estado, 
também as propriedades, as 
empresas e as indústrias que 
se destaquem em boas práti-
cas para o desenvolvimento 
do agronegócio sustentável.

A Seapa também será res-
ponsável por implementar es-
tratégias que informem sobre 
o potencial de uso e os benefí-
cios dos bioinsumos e a utiliza-
ção de práticas sustentáveis no 
agronegócio, para as atividades 
de redução dos impactos no 
meio ambiente e na saúde. Será 
responsável, ainda, por discutir 
e propor normas específicas 
para os bioinsumos nos limites 
da competência estadual.

O Governo de Goiás, 
por meio da Secretaria 
de Estado da Educação 
(Seduc), irá fornecer uma 
ajuda de custo no valor de 
R$ 100 aos professores da 
rede estadual de ensino.  A 
medida beneficiará 22.651 
profissionais, entre efeti-

vos, comissionados e tem-
porários, enquanto durar o 
Regime Especial de Aulas 
Não Presenciais (Reanp). 
A decisão foi publicada 
no Diário Oficial na última 
sexta-feira (14).

Segundo o Decreto Es-
tadual nº 9.863, a ajuda 

de custo visa cobrir custos 
dos profissionais com a 
conectividade à Internet. 
Além dos docentes, a me-
dida deve atender a todos 
os servidores que oferecem 
suporte pedagógico direto 
à atividade dos professo-
res, como diretores, profis-

sionais administrativos, e 
coordenadores.

“O Estado tem que re-
conhecer todo o esforço 
dessa categoria nesse mo-
mento adverso que vive-
mos, em razão da pande-
mia. É um compromisso 
que eu tenho e estou cum-

prindo: o que economizar 
na Educação volta para a 
Educação”, destacou o go-
vernador Ronado Caiado. 
A previsão é de que a pri-
meira parcela, referente a 
maio, seja paga ainda nes-
te mês, junto ao vencimen-
to mensal dos servidores.

De acordo com o supe-
rintendente de Gestão e 
Desenvolvimento de Pes-
soas da Seduc, Hudson 
Amarau de Oliveira, a ajuda 
resultará em um acréscimo 
mensal de R$ 2.265.100,00 
milhões à folha de paga-
mento da pasta.

Reprodução

Caiado vai custear internet de professores em Goiás a partir deste mês

Governo de Goiás cria Programa Estadual de 
Bioinsumos para expandão agropecuária
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O secretário executi-
vo do Ministério da 
Saúde, Rodrigo Cruz, 

disse nesta segunda-feira 
(17/5) que o ingrediente far-
macêutico ativo (IFA) para 
a retomada da produção 
da Coronavac pelo Instituto 
Butantan, paralisada na se-
mana passada, pode chegar 
ainda este mês ao Brasil.

“Existe a possibilidade de 
remessa do IFA do Butantan 
ainda no mês de maio – hoje a 
gente vai ter a confirmação. (…) 
Há uma expectativa, uma sina-
lização para que isso chegue 
aqui por volta do dia 25, mas 
ainda pendente de confirma-
ção por parte da China”, disse 
Cruz, durante audiência pública 
da Comissão Temporária da Co-
vid-19 do Senado que debateu 
os entraves para a aquisição de 
vacinas pelo Brasil.

 Sobre o IFA para a produ-
ção de cerca de 12 milhões 
de doses da vacina AstraZe-
neca/Oxford, pela Fundação 
Oswaldo Cruz ( Fiocruz), o 
secretário disse que remes-
sa chegará ao Brasil nos dias 
22 e 29 de maio.

 
Vacinas

Aos parlamentares, Ro-
drigo Cruz disse ainda que 
a estratégia do governo 

brasileiro é antecipar, para 
o primeiro semestre, a 
entrega de vacinas já con-
tratadas no mercado in-
ternacional. Segundo ele, 
o país tem acordos para 
a compra de mais de 600 
milhões de doses com di-
versas farmacêuticas.

O secretário explicou à co-
missão que o Brasil já mani-
festou interesse em adquirir 
vacinas contra o coronavírus 

a todos os laboratórios que 
podem ofertar imunizante 
para o primeiro semestre. 
Outra estratégia é conversar 
com países que agora têm 
menos urgência que o Brasil 
em adquirir doses.

“Temos conversado tam-
bém com países que estão 
em processo de imunização 
mais avançado para saber se 
eles têm interesse em fazer 
uma troca. Minha entrega 

que estava prevista para o 
último trimestre iria para 
você, e a sua que estava pre-
vista para este mês viria para 
o Brasil”, detalhou.
 
Itamaraty

Também durante a audiên-
cia de hoje, o ministro do De-
partamento de Direitos Huma-
nos e Cidadania do Ministério 
de Relações Exteriores, João 
Lucas de Almeida, destacou 

que governo Federal tem se 
empenhado para liberar IFAs.

“A dificuldade nossa é de 
curto prazo: é superar esses 
obstáculos neste mês de 
maio, no próximo mês de 
junho, e chegar ao segundo 
semestre do ano com ofertas 
suficientes de vacinas. Para 
isso, o Itamaraty tem feito 
reiteradas gestões diplomá-
ticas para obter licença de 
exportação na China e libe-
rar os IFAs, os famosos IFAs, 
que são necessários à pro-
dução tanto da vacina Astra-
Zeneca quanto da vacina do 
Instituto Butantan”, disse.

João Lucas de Almeida 
destacou aos senadores que, 
com o avanço da vacinação 
em alguns países, começa 
também a surgir a possi-
bilidade de excedente de 
doses de vacinas. “Temos 
buscado identificar esses 
excedentes e temos reali-
zado gestões junto a esses 
países para obter essas do-
ses adicionais, seja a título 
de doação, compra, adian-
tamento de imunizantes... E 
temos boas indicações a res-
peito disso”, adiantou lem-
brando que a importação e 
a distribuição de vacinas e 
medicamentos dependem 
da autorização da Anvisa.

Nesse sentido, o Itamara-
ty tem prestado todo o apoio 
técnico à agência para reali-
zar inspeções tempestivas 
em fábricas de insumos e de 
vacinas na China, na Índia e, 
mais recentemente, na pró-
pria Rússia.

 
Sputnik V

O embaixador da Rússia 
no Brasil, Alexey Labetskiy, 
que já recebeu as duas do-
ses da vacina Sputnik V, em 
Moscou, defendeu na audi-
ência pública a segurança e 
eficiência do imunizante.

“É uma vacina que dá efeito 
e garante a proteção de mais 
de 91%”, disse. Sob a justifica-
tiva de falta de documentação 
com garantias exigidas pela 
Anvisa, a agência brasileira 
negou pedidos de autorização 
de uso emergencial do imuni-
zante russo. Sem mencionar 
as pendências, o embaixador 
disse que, caso necessário, ele 
e a família seriam “coelhos de 
experimentos” para atestar a 
segurança da vacina.

O Ministério da Saúde 
tem um contrato assinado 
para compra de 10 milhões 
de doses do imunizante Spu-
tnik V. Outras 38 milhões de 
doses foram encomendadas 
por governos estaduais.

Divulgação

Governo espera que insumo para produção 
da vacina Butantan chegue até fim de maio

Até 13 milhões de bra-
sileiros, com diferentes 
doenças, podem se benefi-
ciar da maconha medicinal 
de acordo com a Anvisa. O 
debate voltou à tona após 
o texto do Projeto de Lei 
399/2015 receber parecer 
favorável na Comissão Es-
pecial da Cannabis Medi-
cinal na Câmara. O relator, 
deputado Luciano Ducci 

(PSB-PR), apresentou um 
parecer favorável à propos-
ta e à maioria das emendas 
já apresentadas. 

O PL permite que a can-
nabis seja cultivada apenas 
por pessoa jurídica, com au-
torização de órgão governa-
mental, cota pré-contratada 
e finalidade pré-determina-
da. Mantém a proibição da 
venda da planta in natura 

para pessoa física e não 
autoriza o uso adulto, per-
mitindo apenas a produção 
de insumos para fins medi-
cinais e industriais.

O movimento Livres é 
favorável à legalização para 
fins medicinais e indus-
triais. “Cerca de 5,9% da 
população brasileira pode 
ter melhoria de qualida-
de de vida caso a propos-

ta seja aprovada”, afirma 
Magno Karl, diretor execu-
tivo do Livres.

Além disso, Karl ressalta 
que a inclusão e inovação na 
cadeia produtiva dos produ-
tos à base de Cannabis pode 
ser uma das respostas às di-
ficuldades econômicas que 
estão sendo enfrentadas na 
emergência de saúde, com 
geração de emprego e ren-

da. Na indústria, o cânhamo 
pode ser utilizado largamen-
te em tecidos e cosméticos.

“As cadeias de medica-
mentos, fitoterápicos e pro-
dutos do cânhamo industrial 
abrem um leque de oportu-
nidades e inovação nas li-
nhas de produtos, humanos 
e animais, nos segmentos de 
fitoterápicos, medicamen-
tos, bem como de produtos 

industriais com perspectivas 
promissoras no mercado in-
terno e no mundo”, diz o di-
retor executivo do Livres. 

As Pessoas Jurídicas inte-
ressadas devem ter autori-
zação prévia, com condições 
mínimas, como: cota de cul-
tivo, rastreabilidade total da 
produção (da semente ao 
descarte), plano de seguran-
ça e responsável técnico.

Saúde e economia podem se beneficiar com legalização da cannabis medicinal

MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898
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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
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 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
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km F 
:3213-4848 whatsapp: 99 
15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898

POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
48 whatsapp: 8220-6898

Veículos
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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.
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

-------------------------------
MASSAGEM

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

de vacinas contra a covid-19 
a outros países ainda nes-
te semestre. A informação 
foi divulgada primeiro pela 
porta-voz da Casa Branca, 
Jen Psaki, que afirmou que 
as doses serão enviadas até 
o fim de junho. A notícia foi 
confirmada na sequência em 
pronunciamento do presi-
dente americano, Joe Biden. 

Os Estados Unidos vão 
exportar outras 20 milhões 
de doses de vacinas contra a 
covid-19 a outros países ainda 
neste semestre. A informação 
foi divulgada primeiro pela 
porta-voz da Casa Branca, Jen 
Psaki, que afirmou que as do-
ses serão enviadas até o fim 
de junho. A notícia foi confir-
mada na sequência em pro-
nunciamento do presidente 
americano, Joe Biden.

Em abril, os EUA já haviam 
prometido enviar ao exterior 
60 milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca com a Univer-
sidade de Oxford, mas o imuni-
zante que não está sendo usa-
do no programa de vacinação 
do país -- embora seja fabrica-
da nos EUA e tenha sido com-
prada pelo governo. Os EUA 

também já enviaram 4 milhões 
de doses da AstraZeneca a Ca-
nadá e México neste ano.

“Sabemos que a América 
não vai estar totalmente se-
gura até que a pandemia es-
teja sob controle globalmen-
te. Nenhum oceano é grande 
o suficiente, nenhum muro é 
alto o suficiente, para nos 
manter seguros”, disse, ci-

tando o surgimento de novas 
variantes em outros países.

Biden diz que, portanto, 
nas próximas seis semanas, 
os EUA vão enviar ao exte-
rior todas as 80 milhões de 
doses prometidas, com o 
total exportado chegando a 
13% das vacinas americanas.

Biden não especificou 
quais países receberão as 

doses, mas disse que os EUA 
trabalhará com parceiros 
pelo mundo, incluindo a Co-
vax, organização de distribui-
ção de doses da Organização 
Mundial da Saúde e da Alian-
ça Gavi, da qual o Brasil tam-
bém faz parte. O democrata 
afirmou também que os EUA 
coordenará junto a outros 
países esforços para acele-

rar globalmente o combate 
à pandemia nas próximas 
semanas, e que espera tra-
zer novidades na reunião do 
G7 em junho, marcada para 
acontecer no Reino Unido.

O presidente diz que os 
EUA querem “liderar o mun-
do” e ser o “arsenal de va-
cinas” global. Os EUA vêm 
sendo criticados por não 

compartilhar suas doses com 
o restante do mundo, em es-
pecial países em desenvol-
vimento, enquanto vacinam 
até mesmo crianças. Na ou-
tra ponta, países como China 
e Índia exportaram mais do-
ses do que os EUA até agora.

Neste mês, o governo Bi-
den também anunciou que 
passaria a apoiar na Organiza-
ção Mundial do Comércio uma 
solução para quebra de paten-
tes de vacinas contra o coro-
navírus, de modo a ampliar a 
produção em outros países.

Americanos não vacinados
No pronunciamento des-

ta segunda-feira, Biden tam-
bém comemorou o fato de 
os casos de covid-19 esta-
rem em queda em todos os 
50 estados americanos pela 
primeira vez desde o come-
ço da pandemia, mas voltou 
a dizer que é preciso que 
mais adultos se vacinem.

“Se os não vacinados se va-
cinarem, eles vão se proteger 
e proteger os outros não vaci-
nados ao seu redor. Se não o 
fizerem, os estados com baixas 
taxa de vacinação talvez vejam 
as taxas [de contágio] subi-
rem”, disse. “Agora é a hora de 
tomar sua dose!”, repetiu.

Reprodução

EUA anunciam envio adicional de 20 milhões 
de doses de vacinas contra Covid até junho
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ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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.
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
VENDEDOR (10 Vagas) 
Goiânia / GO RENDA EX-
TRA, trabalho tempo par-
cial ou integral. Segundo 
grau / Superior. Trabalhe 
de 2-4h por dia e tenha 
rendimentos de até 3 mil 
reais por mês ( propor-
cional ao seu trabalho ). 
Vagas pelo Sine.
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.

-------------------------------
MASSAGEM

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

O Brasil conquistou o 2º 
lugar na 69ª edição do Miss 
Universo, que ocorreu nes-
te domingo, em Miami, nos 
Estados Unidos. A gaúcha 
Julia Gama, miss Brasil, fi-
cou na segunda colocação.

“Que noite inesquecível, 
intensa, um mix de emo-
ções que nunca vou conse-
guir traduzir! Quero que vo-
cês tenham sentido o meu 
amor no palco! Representar 
o Brasil foi uma das maiores 
honras da minha vida”, de-
clarou a brasileira.

A vencedora do concur-
so foi a mexicana Andrea 
Meza. O segundo lugar 
não era conquistado por 
uma brasileira desde 2007, 
quando a mineira Natália 

Guimarães ocupou a po-
sição. O Brasil só venceu 
o concurso em 1963, com 
Iêda Maria Vargas, e 1968, 
com Martha Vasconcellos. 

Sobre a vencedora An-
drea Meza, Julia pediu 
respeito: “eu sei que nem 
todos estão satisfeitos com 
o resultado, nem tudo saiu 
como a gente planejou, mas 
esse resultado já significou 
muito para mim. Só quero 
desejar o melhor para An-
drea, que ela viva um rei-
nado maravilhoso. Mesmo 
que alguns estejam frus-
trados de alguma forma, 
quero pedir muito respeito. 
Que ela faça o melhor com 
esse título, para ajudar pes-
soas e dar voz para causas”.

The Walking Dead é um 
fenômeno de audiência 
até hoje. A série vai che-

gar ao fim em sua 11ª tempo-
rada, no entanto, a franquia 
vai continuar com os spin-offs 
Fear the Walking Dead, World 
Beyond e outros dois deriva-
dos inéditos, além de filmes 
protagonizadas por Rick Gri-
mes (Andrew Lincoln). Durante 
esse tempo, a produção teve 
seus altos e baixos, mas con-
seguiu cativar o público por 
causa de seus personagens, 
um universo bem trabalhado, 
alguns cliffhangers e as famo-
sas mortes gore da franquia.

Mas se você nunca assis-
tiu à série de zumbi, viu que 
as 10 temporadas estão dis-
poníveis na Netflix e quer co-
meçar agora, o AdoroCine-
ma te ajuda. Confira, abaixo, 
um guia de como começar a 
assistir à The Walking Dead.

Os eventos do universo 
The Walking Dead se espa-
lham pela série principal, 
Fear the Walking Dead, World 
Beyond (chamada no Brasil de 
Um Novo Mundo) e alguns 
“webisódios” lançados entre 

as temporadas. E muitas ve-
zes passam por saltos tempo-
rais. Algumas pessoas podem 
escolher assistir às produções 
pela ordem cronológica, mas 
nossa dica é aquela máxima: 
comece pelo começo. Ou 
seja, veja as séries na ordem 
em que foram lançadas.

Vale notar que, embora 
sejam séries sobre o apocalip-
se zumbi, tal tema é mais um 
pano de fundo. O foco mesmo 

são as relações humanas, a so-
brevivência, reconstrução do 
mundo, e como o caos e a tra-
gédia interferem nisso tudo.

Ordem para assistir
O ideal é começar a ver 

The Walking Dead pela 1ª 
temporada, onde será apre-
sentado a Rick (Andrew Lin-
coln), Glenn (Steven Yeun) e 
companhia. Entre a 1ª e a 2ª 
temporadas, assista ao we-

bisódio: “Torn Apart”; entre 
a 2ª e a 3ª, o capítulo online 
“Cold Storage”, e entre a 3ª e 
a 4ª, “The Oath”.

Durante a 6ª temporada 
da série, já é sugerido co-
meçar a ver o spin-off Fear 
The Walking Dead, lançado 
em 2015, seguido do webi-
sódio “Flight 462”. Já World 
Beyond pode ser visto após 
os eventos da 10ª tempora-
da de The Walking Dead.

Temporada final da serie de The 
Walking Dead será “muito pesada”

Julia Gama destaca honra 
de ter representado o Bra-
sil no Miss Universo


