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O governador Ronaldo Caiado anuncia pelas redes sociais que em uma reunião n, foi aceita a sugestão de vacinar grupos prioritários e a popula-
ção em geral por ordem decrescente. A reunião foi entre representantes do Ministério da Saúde, secretários estaduais e municipais de saúde.
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DIÁRIO DO ESTADO
Caiado anuncia retomada da vacinação 
por ordem decrescente de idade em Goiás

Andressa Mendon-
ça acusa viúva de 
Maguito de asse-
diar seu marido  p8 p7

Origem da Covid: China acusa EUA 
de manipulação política sobre vírus
A embaixada da China nos Estados Unidos acusou de ”manipulação política” 
quem reavive a teoria de que a covid-19 teve origem num laboratório de 
Wuhan, depois do presidente Joe Biden, ter ordenado um relatório.

p3

p8

 Previsto para ser publicado nesta sexta-feira (28/05), a Prefeitura de Goi-
ânia prepara um novo decreto que retoma restrições para as atividades 
comerciais na capital. O documento, passará a valer na próxima segunda-
-feira (31/05) e segundo a administração municipal foi construído em 
consenso com o setor produtivo.

Novo decreto retoma restri-
ções e altera horário de ativida-
des comerciais em Goiânia  p2
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Previsto para ser publi-
cado nesta sexta-feira 
(28/05), a Prefeitu-

ra de Goiânia prepara um 
novo decreto que retoma 
restrições para as ativida-
des comerciais na capital. 
O documento, passará a 
valer na próxima segunda-
-feira (31/05) e segundo a 
administração municipal 
foi construído em consen-
so com o setor produtivo. 
A crescente ocupação dos 
leitos de enfermaria e UTI 
foi um fator preponderante 
para a tomada de decisão.

As propostas de restri-
ções foram apresentadas em 

reunião realizada nesta quin-
ta-feira (27/5) com represen-
tantes da cadeia produtiva e 
auxiliares do prefeito Rogé-
rio Cruz. Dados da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
mostram aumento na taxa 
de ocupação de leitos na ca-
pital, bem como nos índices 
de contaminação, especial-
mente na faixa etária entre 
30 e 50 anos. De acordo com 
a Prefeitura, as novas me-
didas visam conter a apro-
ximação de um repique da 
segunda onda e, consequen-
temente, colapso hospitalar. 

A crescente ocupação dos 
leitos de enfermaria e UTI 

foi um fator preponderante 
para a tomada de decisão.

Dados da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) mos-
tram aumento na taxa de 
ocupação de leitos na capi-
tal, bem como nos índices de 
contaminação, especialmen-
te na faixa etária entre 30 e 
50 anos. De acordo com a 
Prefeitura, as novas medidas 
visam conter a aproximação 
de um repique da segunda 
onda e, consequentemente, 
colapso hospitalar. 

Ele questiona se as me-
didas tem efeito prático. “As 
pessoas deixam de ir para o 
bar ou restaurante e organi-

zam festas clandestinas em 
outros lugares”, afirma. Para 
ele, falta conscientização e 
também a aceleração da va-
cinação. “O uso de máscara 
e distanciamento. As pesso-
as precisam ser conscientiza-
das disso. A vacinação tam-
bém tem de vir e andar.”

Segundo ele, a situação já 
chegou ao colapso para o se-
tor com bares e restaurantes 
acumulando dívidas e salá-
rios dos funcionários venci-
dos. “Nós da Abrasel temos 
um dado em relação ao 
setor: 70% dos bares e res-
taurantes estão com contas 
atrasadas. 80% deles, estão 

com dificuldades de cumprir 
folha de pagamento. O es-
trago já foi feito.”, destacou.

Músicos
Uma das categorias mais 

afetadas desde o ínicio da 
pandemia, os músicos que-
rem pelo menos a possibi-
lidade de fazer duplas com 
voz e violão nos estabeleci-
mentos. O novo decreto es-
tabelece uma dura restrição 
de sequer poder ter som me-
cânico nos estabelecimen-
tos. “Já solicitei ao prefeito 
Rogério Cruz que nos aten-
da nesse sentido.”, pontuou 
o presidente da Ordem dos 
Músicos do Brasil – Goiás, 
Emerson Biazon.

Eventos continuam per-
mitidos, entretanto, com 
limite de 75 pessoas. As 
academias podem funcio-
nar com capacidade de 30%, 
respeitando os protocolos 
de segurança e organizando 
o atendimento dos alunos 
com o maior espaçamen-
to possível. Cultos, missas, 
celebrações e reuniões co-
letivas das organizações re-
ligiosas seguem permitidas, 
porém, com capacidade de 
30% e intervalo de 3 horas 
entre cada atividade.

Feiras livres também po-
dem ser realizadas, sem con-
sumo de alimentos. Parque 
Mutirama e Zoológico de-
vem funcionar com o máxi-
mo de 30% de sua ocupação.

Reprodução

Pela primeira vez em 
Goiânia e para celebrar 
o Dia dos Namorados, a 
Secretaria Municipal de 
Cultura promove uma 
ação que vai permitir o 
envio de pedidos musi-
cais e de recados com 
declarações de amor nas 
“caixinhas de perguntas” 
e comentários das redes 
sociais da Orquestra Sin-
fônica de Goiânia.

Os comentários mais 
criativos, que chegarem 
até o dia 30 de maio, 
serão exibidos durante 
o evento “Sintonizando 
Emoções: Músicas que 
falam aos corações apai-
xonados” no dia 12 de 
junho, às 20 horas, pelas 
redes. O projeto faz uma 
alusão à Era de Ouro do 
Rádio com direção ar-
tística da maestrina Ka-
tarine Araújo e direção 
cênica de Wesley Neres,

As músicas escolhidas 
serão cantadas pelos inte-
grantes do Coro Sinfônico 
de Goiânia e as declara-
ções lidas pelo locutor.

“Faremos um progra-
ma de rádio romântico, 
como aqueles clássicos 
das décadas 50 a 80. Na 
verdade será uma rádio 
visual, já que vamos 
publicar em formato 
de vídeo cênico fictício 
nas nossas plataformas 
digitais. Vamos ter figu-
rino, estética do rádio e 
os ‘recadinhos do cora-
ção’”, pontua o diretor 
cênico Wesley Neres. 

De acordo com a ma-
estrina Katarine Araújo, 
por muitos anos os pro-
gramas de rádio foram 
uma ferramenta de en-
contro entre pessoas e 
sentimentos, por meio 
de canções dedicadas 
ou cartas de amor. Se-
gundo ela, a ação é 
uma forma de reinven-
tar o trabalho já que os 
tradicionais concertos 
presenciais com gran-
de público ainda não 
retornaram totalmente 
ao calendário cultural 
da cidade por conta da 
pandemia.

Novo decreto retoma restrições 
e altera horário comerciais em Goiânia

O prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz, esteve nesta 
quinta-feira (27/5) em Foz 
do Iguaçu (Paraná), onde 
conheceu, em Itaipu, o 
maior sendbox do Brasil, 
local seguro e isolado para 
testes de inovação e novas 
aplicações. O objetivo foi 
buscar experiências e tec-
nologias para implantação 
do Projeto Cidade Inteli-
gente na capital.

O projeto pretende 
transformar Goiânia em 
uma cidade modelo de ino-
vações na área de seguran-
ça e mobilidade. Uma das 

ideias da gestão municipal é 
levar a tecnologia para duas 
regiões: Campinas e 44. 
“Nossa cidade cresce a cada 
dia e queremos que ela 
se desenvolva de maneira 
tecnológica. Campinas tem 
um comércio muito forte, 
lá seria o local para começar 
o projeto. Em seguida, leva-
ríamos para a região da 44, 
importante polo de moda”, 
destacou o prefeito .

Rogério Cruz esteve no 
Paraná acompanhado do 
secretário municipal de 
Ciência e Tecnologia, An-
dré Martins. Eles desem-

barcaram no estado às 
8h e foram direto para o 
Parque Tecnológico Itaipu 
(PTI/BR), onde visitaram 
também o Centro de Tec-
nologias Abertas e Inter-
net das Coisas (IoT), além 
do Laboratório Vivo de Ci-
dades Inteligentes.

À tarde, o prefeito per-
correu locais com diversas 
soluções tecnológicas, entre 
elas, luminárias, câmeras, 
pontos de ônibus e semáfo-
ros inteligentes. A visita se 
encerrou com um encontro 
com o prefeito de Foz do 
Iguaçu, Chico Brasileiro.

Cidade Inteligente: Goiânia busca referências tecnológicas no sul do país
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Mais de R$ 125 mi-
lhões. Este é o va-
lor investido pelo 

governo do Estado no municí-
pio de Planaltina, na região do 
Entorno do Distrito Federal, e 
distante 257 quilômetros da 
capital, Goiânia. Com mais de 
90 mil habitantes, a cidade 
tem se destacado na aplicação 
dos recursos estaduais, tendo 
o saneamento básico como 
um dos focos da gestão.

A Companhia Saneamen-
to de Goiás S/A (Saneago) 
empregou R$ 62,7 milhões 
para a conclusão das obras 
de ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de 
Planaltina, que beneficia 18 
bairros. Na obra, finalizada 
em 2019, foram realizados 
mais de 307 mil metros de 
redes coletoras e 15.198 li-
gações domiciliares. Além 
disso, foram construídos três 
reatores, quatro lagoas de 
tratamento e uma estação 
elevatória de esgoto.

Os bairros beneficiados 
foram: Barrolândia, Brasi-
linha Sudoeste, Brasilinha 
Sul, Itapuã I, Itapuã II, Jar-
dim das Palmeiras, Jardim 
Paquetá, Parque da Gávea, 
Setor Aeroporto, Setor das 
Mansões Leste, Setor Leste, 
Setor Norte, Setor Oeste, 
Setor São Francisco, Setor 
São José, Setor Sul, Terra 
Prometida e Vila Mutirão.

Também foram investidos 
mais de R$ 1,3 milhão em 
melhorias operacionais no 
Sistema de Abastecimento 
de Água, com a execução 
de serviços como perfura-
ção de sete poços tubulares 
profundos, sendo três deles 
interligados para reforçar a 
produção da água.

A Estação de Tratamento 
de Água de Planaltina tam-
bém passou por reforma. Foi 
instalado um novo centro de 
reservação, com capacidade 
de 700 metros cúbicos de 
água e, construída uma esta-
ção elevatória de água trata-

da, que faz a ligação entre os 
dois reservatórios.

Mais Moradia
O Governo de Goiás dedi-

cou atenção especial à políti-
ca habitacional no município 
de Planaltina. Em agosto de 
2020, foram entregues 383 
unidades habitacionais no Re-
sidencial São Francisco II e III. 
Uma parceria do Estado com 
o Governo Federal, por meio 
da Agência Goiana de Habita-
ção (Agehab). O Investimento 
total foi de R$ 34,4 milhões, 
sendo R$ 5,3 milhões oriun-
dos do Tesouro Estadual.

“As pessoas têm que ser 
tratadas com dignidade. Tem 
que ter acesso à saúde, se-
gurança, educação, política 
social e habitacional. É funda-
mental acolher e proporcionar 
condições dignas de vida para 
todos”, salientou o governa-
dor Ronaldo Caiado ao realizar 
a entrega das moradias.

Regionalização da saúde
Desde o início desta 

gestão, o Governo de Goi-
ás garante, de forma de-
mocrática, os repasses das 
contrapartidas estaduais 
para todos os municípios 
goianos. Essa verba já ficou 
13 meses sem ser paga em 
anos anteriores. Planaltina 
recebeu, entre 2019 e 2021, 
R$ 8.797.334,99 milhões de 
verbas do Tesouro Estadual.

Neste ano, o Governo de 
Goiás enviou quatro capa-
cetes Elmo para a Prefeitura 
da cidade, de um montante 
de 500 doados pelo Ministé-
rio Público do Trabalho em 
Goiás (MPT-GO) ao Estado. 
O equipamento é um supor-
te ventilatório não invasivo 
usado em pacientes em tra-
tamento da Covid-19 e que 
apresentam quadro de insu-
ficiência respiratória.

Desde o início da cam-
panha de vacinação contra 
a Covid-19, o Governo de 
Goiás já distribuiu 20.250 
ao município de Planaltina 
de Goiás. Destas, há o re-
gistro de que 12.555 foram 

aplicadas para primeira dose 
(13,96% da população) e 
4.375 (4,87%) para o reforço.

Educação e Esporte
A rede estadual de educa-

ção em Planaltina possui 11 
escolas e 7.332 estudantes. 
Desde 2019, a Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) 
destinou mais de R$ 5,6 mi-
lhões para a melhoria das 
unidades.

O programa Equipar en-
viou mais de R$ 1,7 milhão 
para que os gestores educa-
cionais pudessem adquirir 
computadores, utensílios de 
cozinha, televisões e outros 
equipamentos necessários 
ao bom funcionamento da 
estrutura educacional. Já o 
programa Reformar investiu 
R$ 642 mil, recurso utilizado 
para reparos na estrutura fí-
sica das escolas.

O Governo de Goiás in-
vestiu R$ 407 mil em proje-
tos de construção e melho-
ria de quadras esportivas. O 
programa Dinheiro Direto 

na Escola levou R$ 781 mil 
às unidades, verba também 
utilizada para a manuten-
ção e melhoria da infraes-
trutura física e pedagógica.

A segurança alimentar 
dos estudantes teve atenção 
do Governo do Estado. Fo-
ram investidos R$ 1,4 milhão 
no pagamento do Auxílio Ali-
mentação e nas compras dos 
Kits Alimentação. Outros R$ 
714 mil foram investidos na 
compra de uniformes e tênis 
para todos os alunos da rede 
estadual, em Planaltina.

Enquanto isso, a Secretaria 
de Estado de Esporte e Lazer 
(Seel) concede bolsas a atletas 
de alto rendimento, por meio 
do programa Pró-Atleta, para 
o custeio de despesas em 
treinamentos e competições. 
Em todo o Estado são mais de 
600 bolsas destinadas, sendo 
um atleta contemplado em 
Planaltina, o lutador de Jiu-
-Jitsu Erick Francisco.

 
Assistência Social

A política social do Go-

verno de Goiás também 
tem dado atenção aos mo-
radores mais vulneráveis de 
Planaltina. A presidente de 
honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, lidera ações sociais 
em todo o estado.

A OVG entregou 24.495 
benefícios à população. Entre 
eles estão cadeiras de roda, 
muletas, quatro andadores, 
bengalas, fraldas descartá-
veis, enxovais para bebê, col-
chões. Os itens somam um 
montante de R$ 87.574,74.

Durante a Campanha do 
Natal do Bem, foram entre-
gues a crianças 22.766 brin-
quedos. Além disso, seis mo-
radores de Planaltina foram 
hospedados na Casa do Inte-
rior para realização de trata-
mento de saúde em Goiânia. 
Quatro entidades sociais do 
município também recebe-
ram assistência da OVG.

Em 2020, o Gabinete de 
Políticas Sociais entregou 
6.504 cestas básicas em 
Planaltina, durante a pri-
meira etapa da Campanha 
de Combate à Propagação 
do Coronavírus..O Programa 
Universitários do Bem (Pro-
Bem) contempla sete estu-
dantes do município com 
bolsas de estudo no ensino 
superior, um investimento 
de R$ 45.326,52.

Dar apoio às empresas 
que buscam investir em 
Goiás, também é um dos 
objetivos do Governo do 
Estado. Por isso, a partir 
do Fundo Constitucional 
do Centro-Oeste (FCO), 
foram firmados, nos anos 
de 2019, 2020 e 2021 (até 
março), 78 contratos de fi-
nanciamentos às empresas 
localizadas em Planaltina, 
resultando no valor de R$ 
24 milhões. Investimentos 
que devem gerar 1.016 em-
pregos no município.

O governador Ronaldo 
Caiado anuncia pelas redes 
sociais que em uma reunião 
na tarde desta quinta-feira, 
dia 27, foi aceita a sugestão 
de vacinar grupos prioritá-
rios e a população em geral 
por ordem decrescente de 
idade. A reunião foi entre re-
presentantes do Ministério 
da Saúde, secretários esta-
duais e municipais de saúde.

Nas próximas remessas de 
vacina contra Covid-19, 30% 
serão para grupos prioritá-
rios e 70% para a população 
geral, a partir dos 59 anos, o 
que contempla professores 

e todos os grupos que lutam 
para ter acesso às vacinas

“Ótima notícia! Em reu-
nião há pouco entre Minis-
tério da Saúde, secretários 
estaduais e municipais 
de saúde, nossa sugestão 
para vacinar grupos prio-
ritários e população geral 
por ordem decrescente de 
idade foi aceita.

Isso quer dizer que, nas 
próximas remessas de va-
cina, em Goiás, 30% serão 
para grupos prioritários e 
70% para a população ge-
ral, a partir dos 59 anos. 
Isso contempla professo-

res e todos os grupos que 
lutavam para ter acesso às 
vacinas. A sua hora de vaci-
nar vai chegar!”

Em entrevista à Sagres, 
no dia 04 de abril, a supe-
rintendente de Vigilância em 
Saúde de Goiás, Flúvia Amo-
rim, já havia adiantado sobre 
a intenção da Secretaria de 
Saúde de Goiás de seguir 
com a vacinação por idade 
decrescente, como foi feito 
com os idosos. No entanto, 
a ideia era vacinar primeiro 
todos os grupos prioritários, 
estabelecidos no Plano Na-
cional de Imunização (PNI).

Reprodução

Ronaldo Caiado anuncia vacinação por ordem decrescente de idade

Estado investe R$ 125 milhões em Planaltina
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Em depoimento à CPI 
da Covid, o diretor do 
Instituto Butantan, 

Dimas Covas, afirmou que 
as conversações com o Mi-
nistério da Saúde sobre a 
compra da Coronavac “não 
prosseguiram” em razão 
da manifestação pública do 
presidente Jair Bolsonaro de 
que o imunizante não seria 
incorporado ao Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI). O 
relato contraria o depoimen-
to do ex-ministro Eduardo 
Pazuello, que disse à CPI que 
a declaração de Bolsonaro 
não influenciou as negocia-
ções com o Butantan.

“Aí no outro dia de ma-
nhã (após anúncio do Mi-
nistério sobre Coronavac), 
infelizmente conversações 
não prosseguiram porque 
houve manifestação do 
presidente Jair Bolsonaro 
dizendo que vacina não se-
ria incorporada”, afirmou o 
diretor nesta quinta-feira, 
lembrando que o instituto 
tem um único cliente, o Mi-
nistério da Saúde.

Covas lembrou que, até 
outubro de 2020, as con-
versas entre governo e o 

instituto estavam correndo 
bem, inclusive com o convi-
te de Pazuello para o diretor 
participar, no dia 20 daque-
le mês, de anúncio sobre a 
aquisição da vacina. “E tudo 
aparentemente estava indo 
muito bem, tanto é que no 
dia 20 de outubro fui convi-
dado por Pazuello para ce-
rimônia no ministério onde 

vacina seria anunciada, e 
anunciou naquele momento 
na presença de governado-
res e parlamentares”, disse 
o diretor.

Covas citou três ofícios 
enviados ao governo fede-
ral no ano passado. Um em 
julho, no qual se ofertou 
60 milhões de doses que 
poderiam ser entregues no 

último trimestre de 2020, 
sem resposta efetiva do go-
verno. Por isso, em agosto, 
a proposta foi reforçada, 
acompanhada ainda de um 
pedido de apoio financeiro 
ao estudo clínico do imuni-
zante. “Todas essas inicia-
tivas não tiveram resposta 
positiva”, afirmou ele.

Já em outubro, o Butan-

tan conseguiu uma sinali-
zação “muito positiva”, de 
acordo com o diretor do ins-
tituto, de que a vacina pode-
ria ser incorporada ao PNI. 
Então, no dia 7 de outubro, 
um novo ofício foi enviado, 
com a oferta de 100 mi-
lhões de doses. “Sendo que 
dessas 45 milhões seriam 
produzidas no Butantan até 

dezembro de 2020, 15 mi-
lhões no final de fevereiro 
e 40 milhões adicionais até 
maio desse ano”, relatou, 
lembrando então da “in-
flexão” nas negociações no 
dia após o anúncio pelo Mi-
nistério da Saúde, em razão 
da declaração de Bolsonaro. 
“Casou frustração de nossa 
parte”, disse ele.

Divulgação

Dimas Covas: negociação para compra de 
vacina travou após declaração de Bolsonaro

O Senado aprovou hoje 
(27) a medida provisória 
(MP) que fixou o salário mí-
nimo em R$ 1.100 a partir 
de 1º de janeiro deste ano. 
Trata-se de um aumento de 
5,26% (R$ 55) em relação 
ao valor do ano passado, de 
R$ 1.045. O texto havia sido 
aprovado ontem (26) pela Câ-
mara dos Deputados, e os se-
nadores não fizeram altera-
ções na redação final. A MP 
segue para promulgação.

O valor proposto pelo 
governo para este ano cor-
responde à variação de 
5,22% para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), no período de janeiro 
a dezembro de 2020. O INPC 
apura a inflação mensal das 
famílias com renda de um 
a cinco salários mínimos. 
Como os preços subiram 
neste ano, as projeções do 
governo mudaram. Na pro-
posta de Lei de Diretrizes Or-

çamentárias (LDO) havia sido 
sugerido o valor de R$ 1.088.

A MP foi aprovada de for-
ma simbólica, sem registro em 
painel. Esse tipo de votação 
ocorre quando há pouca ou 
nenhuma resistência dos par-
lamentares na aprovação de 
uma matéria. Diferentemente 
dos deputados, que, apesar 
de aprovarem a MP, reclama-
ram do aumento considerado 
pequeno e arrastaram a dis-
cussão por algum tempo, não 

houve manifestações em con-
trário no Senado.

No entanto, o relator, Luiz 
do Carmo (MDB-GO), consi-
derou baixo o valor do salá-
rio mínimo, o qual chamou 
de “sobrevivência”, ainda 
que não tenha sugerido mu-
danças. “Quem ganha até R$ 
2 mil não é renda, é sobre-
vivência. Eu sei que o salário 
mínimo é pouco, mas é o 
que o governo pode pagar 
neste momento”, afirmou.

Senado aprova medida provisória que fixa em R$ 1,1 mil valor do salário mínimo

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 
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 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 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
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
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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 
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 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares 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 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 pre-
to 1.8 xei completo + 
couF:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
tamanho 387m², 6 qua-
re 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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
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

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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, 
cia em lidar com publi-
co, 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 COMPANHEIe 
educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 28 de Maio de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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A embaixada da China 
nos Estados Unidos 
acusou esta quinta-fe-

ira de ”manipulação política” 
quem reavive a teoria de que 
a covid-19 teve origem num 
laboratório de Wuhan, de-
pois do presidente dos EUA, 
Joe Biden, ter ordenado um 
relatório sobre o assunto.

”Algumas forças políticas 
tornaram-se obcecadas pela 
manipulação política e pelo 
jogo de culpas, ignorando a 
necessidade urgente do seu 
povo de combater a pande-
mia e a exigência internacio-
nal de cooperação nesta fren-
te, o que levou a uma trágica 
perda de muitas vidas”, disse 
um porta-voz diplomático.

A legação chinesa de-
nunciou no seu comunicado 
que ”a campanha de difa-
mação e culpabilização está 
a regressar, e a teoria da 
conspiração de ’fuga de la-
boratório’ está a ressurgir”.

”Enquanto a pandemia 
continua a causar um grande 
dano no mundo e a comunida-
de internacional aguarda com 
expectativa uma maior coo-
peração entre países, algumas 
pessoas estão a recorrer ao 
seu velho manual. Não pode-
mos deixar de nos interrogar, 

será que puseram essa amar-
ga lição para trás das costas 
tão cedo, ou será que querem 
ver as tragédias repetidas?

Esta é a primeira reação 
de Pequim depois de Biden 
ter anunciado quarta-feira 
que ordenou aos serviços de 
inteligência dos EUA que en-
tregassem um relatório sobre 
a origem da pandemia de 
covid-19 no prazo de 90 dias.

O presidente dos EUA 
respondeu ao regresso das 
especulações sobre a origem 
do coronavírus, após a teoria 
que surgiu num laboratório 
em Wuhan (China) ter ganho 
ímpeto nos últimos dias.

A decisão de Biden sur-
ge na sequência de um re-
latório dos serviços secretos 
norte-americanos publicado 
pelo The Wall Street Journal 
que alegadamente revela 
que vários investigadores 
do Instituto de Virologia de 
Wuhan ficaram doentes em 
novembro de 2019 e tiveram 
de ser hospitalizados.

”Pedi à comunidade de In-
teligência que redobrasse os 
seus esforços para recolher e 
analisar informações que nos 
possam aproximar de uma 
conclusão definitiva, e que 
me informe em 90 dias”.

Reprodução

China acusa EUA de manipulação política 
por abrir investigação sobre o coronavírus
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
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
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656

-------------------------------
ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, gar coberta. 
Confirmar disponibilidade. 
No tamanho 205m², 3 
quartos, 1 suíte, 1 banhei-
ro e garagem com 2 va-
gas. Valor R$ 165.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa sol-
teira, laje, porcelanato, 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 169.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
CONJ. UIRAPURU Laje, 
com estrutura para 2° 
piso, bom estado e aca-
bamento. No tamanho 
175m², 4 quartos, 2 su-
ítes, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 210.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
tamanho 387m², 6 qua-
re 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
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
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

AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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, 
cia em lidar com publi-
co, 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 COMPANHEIe 
educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159

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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 28 de Maio de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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De acordo com Johnny 
Knoxville, o novo filme da 
franquia, e o primeiro em 
11 anos, será o último. O 
ator fez a revelação duran-
te uma conversa pra lá de 
franca com a revista GQ,

O projeto nascido na 
MTV já passou por altos e 
baixos nos últimos anos. Em 
2011, Ryan Dunn morreu 
em um acidente carro; já no 
ano passado, Bam Margera 
foi demitido do novo longa 
por conta de seus proble-
mas com drogas e compor-
tamento abusivo. O ator 
ganhou ainda um pedido de 
restrição de Jeff Tremaine, 
diretor do filme.

Ao falar sobre sua deci-
são de abandonar o proje-
to, o ator de 50 anos de ida-
de disse: Você só pode se 
arriscar tantas vezes antes 
que algo irreversível acon-
teça… Eu sinto que tive mui-
ta sorte em arriscar tanto e 
ainda estar andando por aí.

Já falando sobre Marge-
ra, ele completou dizendo 
que quer “que Bam seja 
feliz e saudável, e que te-
nha a ajuda de que precisa. 
Tentamos caminhar com 
ele. Acho que é tudo o que 
realmente quero dizer so-
bre isso.” Jackass 4 chega 
no dia 22 de outubro aos 
cinemas americanos.

A empresária e assis-
tente social, Andressa 
Mendonça, ex-mulher 

de Carlinhos Cachoeira e do 
ex-senador Wilder Morais 
voltou as redes sociais para 
se retratar sobre a polémica 
envolvendo Flávia Telles, viú-
va de Maguito Vilela.

Nos vídeos, Andressa 
diz que recebeu Flávia em 
sua residência e, segundo 
Andressa, a situação foi ex-
plicada. Segundo Andressa, 
ao acessar o telefone de seu 
marido, e observou o diálogo, 
o marido teria jogado toda a 
culpa em Flávia. “Quando eu 
peguei o telefone e observei 
o diálogo, ou o início de um 
diálogo com o número dela, 
ele jogou a culpa inteira na 
Flávia e negou, disse que 
nunca tinha falado com ela, 
e era ela quem procurava e 
insistia com ele”, disse.

“Estou extremamente en-
vergonhada e aborrecida, e 
acho que o que fiz dificilmen-
te será perdoado pela Flávia 
e sua família, o que é comple-
tamente compreensível”, diz

Andressa também diz que, 

segundo relatos de Flávia e 
seu irmão, o marido de An-
dressa vem importunando 
Flávia há meses. “Segundo 
relatos da Flávia, ele vinha im-
portunando ela há meses, uns 
dois meses. Importunando de 
uma forma super insistente e 
eu não sabia que isso poderia 
estar acontecendo, e talvez eu 
não acreditaria”, continua.

Por fim, a empresária ata-
ca seu marido. “Eu descobri 
o canalha, o traste, o vaga-
bundo, o lixo que fui casada 
durante aproximadamente 
10 anos. Eu dei amor, abri-
go, colo, lar, família, acon-
chego e respeito para um 
monstro, para o pior ser 
humano que já conheci”, diz.

“Hoje eu soube que ele 

sempre fez isso com minhas 
amigas, e até uma pessoa da 
família dele veio na minha 
casa e perguntou ‘por que 
você coloca amigas em sua 
casa?’, porque o respeito 
tem que vir dele, eu não pos-
so me isolar por ele ser um 
traste, e eu descobri que dei 
amor para uma pessoa que 
nunca mereceu”, finaliza.

Andressa Mendonça acusa viúva 
de Maguito de assediar seu marido

Novo filme de “Jackass” 
será o último da franquia, 
diz Johnny Knoxville


