
/diariodoestado jornalismo@diariodoestadogo.com.br(62) 98219-1904(62) 3010-4014

Goiânia, Sexta-feira, 11 de Junho de 2021  - Ano 12  nº 2686 - Fundado em 11 de Março de 2005 - diariodoestadogo.com.br - R$1,50

Os EUA confirmaram que comprarão 500 milhões de doses de vacinas da Pfizer contra o coronavírus para doação e divulgaram a lista dos paí-
ses que vão receber os imunizantes. Trata-se de, ao todo, 92 nações de baixa renda e da União Africana. O Brasil não está na relação.

DIÁRIO DO ESTADO
Brasil fica de fora da lista de países que 
o EUA doará 500 mi de doses da vacina 

Praças de Goiânia 
terão novos equipa-
mentos para trei-
nos esportivos  p2 p3

Enel e Governo de Goiás entregam 
pacote de obras no Entorno do DF
 O governador Ronaldo Caiado esteve na Cidade Ocidental para inaugurar 
série de obras que buscam melhorar o fornecimento de energia elétrica em 
40 municípios do Entorno do Distrito Federal e do Nordeste goiano. 
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 O número de crianças vítimas do trabalho infantil aumentou pela primei-
ra vez em 20 anos e atinge 160 milhões em todo o mundo, anunciaram 
nesta quinta-feira (10) a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 

Trabalho infantil global 
aumenta pela primeira vez 
em 20 anos, indica relatório  p4
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CCJ aprova 
projeto que 
autoriza 
renego-
ciação de 
impostos 
atrasados 
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As cooperativas cadas-
tradas no programa 
de coleta seletiva da 

Prefeitura de Goiânia foram 
beneficiadas com novo equi-
pamento capaz de triturar e 
fazer a separação do vidro, 
algo inédito na capital. A tri-
turadora entrou em funcio-
namento na terça-feira (8/6) 
e vai moer os recipientes de 
vidro de forma mais segura 
e eficaz. O equipamento foi 
adquirido via projetos do 
Governo Federal.

Uma das beneficiárias do 
novo processo de reciclagem 

do vidro, Dulce Helena, res-
ponsável pela cooperativa 
Cooperrama, acredita que o 
novo maquinário vai otimi-
zar o trabalho e melhorar a 
renda dos cooperados, que 
tiram todo sustento a partir 
dos materiais recicláveis.

Atualmente, as coopera-
tivas da capital fazem a se-
paração manual e por falta 
do maquinário uma parte 
significativa do vidro era 
encaminhada para o Aterro 
Sanitário de Goiânia. Com o 
novo método, o vidro será 
100% reaproveitado, repre-

sentando um ganho extra 
na renda da família.

Equipamento
A máquina está instalada 

no galpão Central Uniforte, 
no setor Santa Genoveva, e 
vai atender, neste primeiro 
momento, sete cooperati-
vas. O material recolhido 
pela coleta seletiva será le-
vado às cooperativas que en-
caminharão para o galpão.

O presidente da Comurg, 
Alex Gama, destacou o avan-
ço no processo de recicla-
gem a partir desse novo ma-

quinário. “As cooperativas 
são entidades de cunho so-
cial que são compostas por 
dezenas de trabalhadores, 
buscando sempre melhorar 
a renda dos cooperados, 
além de contribuir com a 
preservação do meio am-
biente”, afirmou Gama.

A coleta seletiva em Goiâ-
nia beneficia todos os bairros 
com o serviço porta a porta. As 
informações com dias e horá-
rios podem ser conferidas no 
site da Prefeitura de Goiânia. 
Por mês, são recolhidas cerca 
de 2.500 toneladas de resídu-

os recicláveis que são encami-
nhados para as cooperativas.

Além do material recolhi-
do pela coleta seletiva, em-
presários, comerciantes e a 
população em geral podem 
ir até o galpão fazer o des-
carte do vidro ou procurar 
uma unidade da cooperativa. 
A Prefeitura dispõe ainda de 
três Ecopontos que também 
recebem vidros, no Jardim 
Guanabara II, na Rua GB 5 
com a GB-7; no Setor Faiçal-
ville, na Avenida Nadra Bufai-
çal, e no Jardim São José, na 
Rua Frei Nazareno Confaloni.

Reprodução

A Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Redação 
da Câmara Municipal de 
Goiânia aprovou nesta 
quarta-feira (9), o projeto 
que autoriza a renegocia-
ção de impostos atrasa-
dos na capital, o chamado 
Refis. A matéria foi enca-
minhada para primeira 
votação em plenário.

“Tivemos a aprovação 
do Refis, que é o refinan-
ciamento dos créditos 
tributários que vai finan-
ciar todas as pessoas que 
tenham algum débito na 
prefeitura e que poderão 
renegociar as dívidas. É im-
portante mencionar que 
não são apenas os débitos 
referentes ao IPTU, ISS ou 
ISTI, mas também débitos 
referente a taxa de feiran-
tes, multas administrati-
vas, abrindo a possibili-
dade para que as pessoas 
possam regularizar sua 
situação”, afirmou Henri-
que Alves. A previsão era 
de que o Refis passasse a 
valer a partir deste mês de 
junho, com prazos de até 
60 dias para a negociação.

Pacote econômico
Já as outras matérias 

referente ao pacote econô-
mico que engloba a altera-
ção de regras do Renda Fa-
mília, redução do ISS para 
setor de Turismo e Eventos, 
e diminuição de alíquotas 
do ISTI ainda não entra-
ram na pauta da comissão 
e deverão ser analisadas 
somente na reunião da CCJ 
da semana que vem.

“A prefeitura mandou 
vários projetos que inte-
gram um pacote de me-
didas econômicas, nós 
ainda estamos com estes 
projetos na Comissão de 
Constituição e Justiça, 
foram estabelecidos rela-
tores e não houve tempo 
hábil para que os projetos 
entrassem em votação na 
reunião desta quarta-fei-
ra, no entanto, na próxima 
reunião ordinária muito 
provavelmente as maté-
rias estarão em pauta”, 
afirmou Henrique Alves.

Vidros serão 100% reciclados em 
cooperativas cadastradas de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia 
instalará novos equipa-
mentos para treinos espor-
tivos nas praças da capital. 
o projeto foi apresentado 
aos vereadores pela secre-
tária municipal de Relações 
Institucionais, Valéria Pet-
tersen, durante a Tribuna 
Livre desta quinta-feira 
(10/6). Entre os aparelhos 
a serem implantados es-
tão rotação dupla diagonal, 
barra fixa de três níveis, 
giro de punho, puxada alta, 
entre outros que atendem 
também a pessoas com ne-
cessidades especiais.

“Queremos praças mo-
dernas, completas e com 
múltiplas opções de espa-
ços para lazer e prática de 

variadas modalidades es-
portivas, bem como para 
atendimento aos animais 
de estimação, que terão 

equipamentos próprios 
que chamados de pet play”, 
explicou a secretária duran-
te a apresentação.

Os vereadores elogiaram 
o projeto e reforçaram a im-
portância do benefício em 
todas as regiões da cidade.

Também participaram 
da Tribuna Livre o repre-
sentante do Conselho Re-
gional de Educação Física, 
Bruno José Rosa, e o presi-
dente da Associação Goia-
na de Calistenia e Street 
Workout, Paulo Mendes, 
que parabenizou a Pre-
feitura pela iniciativa de 
consultar os profissionais 
da área para indicação dos 
aparelhos mais adequados 
às práticas esportivas.

Praças de Goiânia terão novos equipamentos para treinos esportivos
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O governador Ronal-
do Caiado esteve na 
Cidade Ocidental, 

na manhã desta quinta-feira 
(10/06), para inaugurar série 
de obras que buscam melho-
rar o fornecimento de energia 
elétrica em 40 municípios do 
Entorno do Distrito Federal e 
do Nordeste goiano. São 12 
empreendimentos da Enel 
Distribuição Goiás, incluindo 
subestações, cujo investimen-
to é de R$ 312,7 milhões.

A expectativa é benefi-
ciar cerca de 750 mil clien-
tes. “É um acontecimento 
importantíssimo, e mostra 
que, neste momento, a Enel 
tem cumprido com sua par-
cela de contribuição para o 
desenvolvimento do Estado 
de Goiás”, afirmou.

Durante o evento, Caiado 
destacou a importância das 
obras e ainda frisou seu com-
promisso, enquanto chefe do 
Executivo, de sempre buscar 
parcerias e promover ações 
que garantam qualidade de 
vida aos cidadãos goianos. 
“São subestações modernas, 
com o que existe de mais 
sofisticado hoje na Europa. 
Investimentos que dão a esta 
região capacidade de trazer 

empresas e indústrias”, disse.
“Para crescer nas regiões 

mais carentes, principalmen-
te Entorno, Nordeste e Oeste 
Goiano, precisamos do forne-
cimento de energia elétrica 
para ampliar nossa indus-
trialização, gerando empre-
gos consolidados. Não existe 
melhor programa social que 
o emprego, e não podemos 
ter gargalo”, completou.

“Reforçamos o compro-
misso com Goiás com esta 
obra, que é a expressão das 
melhores tecnologias que 
temos no mundo, para que 
possamos ter mais indústria 
e crescimento nesta região”, 
afirmou Nicola Cotugno, 
presidente da Enel no Brasil. 
Caiado lembrou o início da 
relação com a empresa, ainda 
no início da gestão, e afirmou 

que hoje considera o gestor 
da companhia um “grande 
parceiro” do Estado de Goiás.

“Discutíamos muito na-
quele quadro que ele recebeu 
a Celg e nós precisávamos de 
ter uma solução para a ener-
gia elétrica no Estado. Ele en-
xergava minha responsabilida-
de como governo, e entendeu 
que era preciso se concentrar 
em Goiás, que tinha um go-

verno e um povo que queria 
desenvolver, e melhorar as 
regiões mais carentes e humil-
des”, afirmou Caiado.

A entrega das obras ocor-
reu na nova Subestação Es-
trela D’Alva. Esse sistema de 
alta tensão recebeu investi-
mento de R$ 56 milhões, e 
alcança 230 mil clientes de 
Cidade Ocidental, Luziânia, 
Valparaíso de Goiás e Novo 

Gama. “Impacta muito, não 
só na nossa cidade como na 
região inteira”, destacou o 
prefeito anfitrião, Fábio Cor-
rea, que também enalteceu o 
fruto desta parceria. 

“O que se busca é trazer, 
ao final, mais qualidade e 
disponibilidade de serviço, 
agregando mais tecnologia 
de rede, para podermos à 
distância comandar, contro-
lar, acompanhar e verificar”, 
pontuou o presidente da 
Enel Goiás, José Nunes.

A nova Subestação Estrela 
D’Alva é a terceira construída 
pela Enel Goiás no modelo 
compacto, muito utilizado em 
países da Europa, e caracteri-
zado pelo uso de equipamen-
tos super tecnológicos e mul-
tifuncionais, que diminuem 
o espaço necessário para a 
instalação. Com potência ins-
talada de 80 MVA, a unidade 
conta com dois transforma-
dores que trabalham com, no 
máximo, 60% do seu carrega-
mento total. Em caso de falha 
em um desses equipamentos, 
toda a carga pode ser trans-
ferida ao outro, garantindo o 
fornecimento de energia até 
que os reparos necessários 
sejam realizados.

A balança comercial de 
Goiás apresentou em maio 
superávit de US$ 599,57 mi-
lhões. De acordo com dados 
divulgados pelo Ministério 
da Economia, o indicador 
foi resultado de US$ 934,69 
milhões em exportações 
contra US$ 335,11 milhões 
em importações.

De janeiro a maio, as ven-
das internacionais somaram 
US$ 3,807 bilhões e as compras 

somaram US$ 2,026 bilhões, 
o que garante um aumento 
de 15,84% nas exportações e 
50,51% nas importações, com-
parado com o mesmo período 
do ano passado.

Do total da balança co-
mercial brasileira do acumu-
lado do ano, Goiás cooperou 
com 3,50% das exportações e 
com 2,49% das importações, 
colocando o Estado em oita-
vo lugar nacional no ranking 

de vendas internacionais e 
11º no de compras.

Commodities lideram re-
sultado positivo. No acumu-
lado de 2021, exportações 
registram US$ 3,807 bilhões, 
crescimento de 15,84%. Im-
portações alcançam US$ 
2,026 bilhões, salto de 50,51% 
quando comparado com mes-
mo período do ano passado.

As commodities foram os 
destaques para alavancar a 

balança comercial goiana no 
acumulado do ano e do mês, 
que tiveram como principais 
municípios fornecedores Rio 
Verde, Jataí e Luziânia. China 
e Espanha foram os países 
que mais receberam produ-
tos fabricados em Goiás.

O governador Ronaldo 
Caiado destaca o incentivo 
à instalação de empresas e 
a segurança jurídica que os 
empreendedores encontram 

para investir em Goiás. “Nós 
temos um Estado transparen-
te, onde o empresário sabe 
que é tratado com todo o res-
peito. Só temos uma posição: 
defender quem queira investir 
aqui”, afirmou o governador.

A balança comercial de 
Goiás é mais um indicador 
que mostra a reação da eco-
nomia do Estado, conforme 
explicou o secretário José Vit-
ti, titular da Secretaria de In-

dústria, Comércio e Serviços 
(SIC). Segundo ele, pratica-
mente todos os indicadores 
do Estado apontam para um 
processo de retomada, espe-
cialmente com a geração de 
empregos. Vitti destaca que a 
logística de transporte no Es-
tado favorece na pauta de ex-
portações, “além de sermos 
uma unidade da Federação 
com forte produção agrope-
cuária e de minerais”.

Reprodução

Goiás fecha balança comercial de maio com superávit de US$ 599 milhões

Enel e Governo de Goiás entregam grande 
pacote de obras na região do Entorno do DF
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O número de crianças 
vítimas do trabalho 
infantil aumentou 

pela primeira vez em 20 
anos e atinge 160 milhões 
em todo o mundo, anuncia-
ram nesta quinta-feira (10) 
a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) e o Fundo 
das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef).  

A informação é do rela-
tório “Trabalho Infantil: es-
timativas globais de 2020, 
tendências e o caminho a 
seguir”, divulgado pelas ins-
tituições em razão do Dia 
Mundial contra o Trabalho 
Infantil, em 12 de junho. O 
documento destaca a neces-
sidade de combater a práti-
ca, que pode ser agravada 
com a pandemia.

Pela primeira vez em 20 
anos, a evolução da erradica-
ção do trabalho infantil “in-
verteu o sentido”, diz o texto, 
contrariando a tendência de 
queda registrada entre 2000 
e 2016. Nesse período, ao 
menos 94 milhões de crian-
ças deixaram de trabalhar.

Nos últimos quatro anos, 
houve um aumento de 8,4 

milhões de pessoas, diz o re-
latório. “Cerca de 9 milhões 
a mais de crianças estão em 
risco devido aos efeitos da 
Covid-19” até o fim de 2022. 
Esse número pode chegar 
a 46 milhões, caso não haja 
“proteções sociais essenciais”.

Novas crises econômicas 
e o fechamento de escolas, 
devido à Covid-19, podem 
significar que as crianças 
trabalham mais horas, ou 
em condições agravadas, 
enquanto muitas outras po-
dem ser forçadas às piores 

formas de trabalho infantil, 
devido à perda de emprego 
e rendimento em famílias 
vulneráveis”, alerta.

As informações baseiam-
-se em dados de 106 pesqui-
sas que cobrem mais de 70% 
da população mundial de 

crianças entre 5 e 17 anos.
O relatório mostra ainda 

um aumento substancial no 
número de crianças, entre os 
5 e os 11 anos, que trabalham 
e que representam mais de 
metade de todos os casos de 
trabalho infantil no mundo. 

A maior parte da popu-
lação infantil que trabalha 
está no setor agrícola. De 
acordo com o documento, 
o ramo responde a 70% des-
sa parcela, o equivalente a 
112 milhões de crianças. 
Em seguida, aparece a área 
de serviços, com 20% (31,4 
milhões) e da indústria, com 
10% (16,5 milhões). A práti-
ca também é mais comum 
em áreas rurais (14%) do que 
em áreas urbanas (5%).

“Quase 28% das crianças 
com idade entre 5 e 11 anos 
e 35% das crianças entre 12 
e 14 anos que trabalham não 
frequentam a escola”, obser-
va o relatório, acrescentan-
do que há maior incidência 
de meninos no trabalho in-
fantil. A diferença, porém, 
diminui ao se considerar o 
trabalho doméstico.

Além do aumento dos gas-
tos com educação e a medi-
das para facilitar a volta das 
crianças à escola, a OIT e o 
Unicef defendem a promoção 
de trabalho digno para adul-
tos, para que as famílias não 
tenham que recorrer à ajuda 
dos filhos para gerar renda.

Divulgação

Trabalho infantil global aumenta pela 
primeira vez em 20 anos, indica relatório

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou nesta quinta-feira 
que o ministro da Saúde 
finaliza um parecer que irá 
desobrigar o uso de másca-
ras àqueles que já estiverem 
vacinados ou ainda a quem 
já tiver contraído a Covid-19.

Bolsonaro já participou 
de eventos públicos em que 
havia a aglomeração de pes-
soas sem o uso da proteção. 
Mas o ministro da Saúde, 
por outro lado, vem defen-
dendo o uso da máscara e 

de outras medidas não far-
macológicas, como o distan-
ciamento físico, como ins-
trumentos de prevenção e 
contenção da disseminação 
do coronavírus e externou 
publicamente essa posição 
nesta semana em depoi-
mento à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI).

“Acabei de conversar com 
um tal de Queiroga, não sei 
se vocês sabem quem é, o 
nosso ministro da Saúde. E 
ele vai ultimar um parecer 

visando a desobrigar o uso 
de máscara por parte daque-
les que já estejam vacinados 
ou que já foram contamina-
dos. Para tirar esse símbolo, 
que obviamente tem a sua 
utilidade para quem está in-
fectado”, disse o presidente 
em evento de apoio ao setor 
de Turismo.

Pouco depois da decla-
ração do presidente, o mi-
nistro divulgou um vídeo 
explicando que será feito um 
estudo sobre a questão.

“Recebi do presidente 
Bolsonaro hoje uma solici-
tação para fazer um estudo 
acerca do uso das másca-
ras. O presidente está mui-
to satisfeito com o ritmo da 
campanha de vacinação no 
Brasil… O presidente acom-
panha o cenário interna-
cional e vê que, em outros 
países onde a campanha 
de vacinação já avançou, as 
pessoas já estão flexibilizan-
do o uso das máscaras”, dis-
se Queiroga no vídeo.

“O presidente me pediu 
que fizesse um estudo para 
avaliar a situação aqui no 
Brasil. Então, vamos aten-
der a essa demanda do pre-
sidente Bolsonaro”, acres-
centou o ministro.

Na terça-feira, quando 
depôs à CPI, Queiroga rei-
terou em diversas ocasiões 
que a pasta “tem atuado 
fortemente” para reforçar 
a necessidade do uso de 
máscaras e chegou a pre-
parar campanha de cons-

cientização em que o tra-
dicional personagem “Zé 
Gotinha” e sua família uti-
lizam a proteção.

Questionado sobre a 
postura de Bolsonaro de 
comparecer a eventos sem 
máscara, afirmou que não 
cabia a ele, como minis-
tro, julgar o presidente da 
República. Acrescentou, 
ainda, que Bolsonaro usou 
máscara “na grande maio-
ria das vezes” em que este-
ve com o ministro.

Bolsonaro deve editar parecer desobrigando uso de máscara a imunizados

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reaisa, toda no blindéx, 
portas internas em ma-
deira jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. 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
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
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 
bom gosto. Hotel/mo tel/
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
-------------------------------
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 EUA confirmaram 
nesta quinta-feira 
(10) que comprarão 

500 milhões de doses de 
vacinas da Pfizer contra o 
coronavírus para doação e 
divulgaram a lista dos países 
que vão receber os imuni-
zantes. Trata-se de, ao todo, 
92 nações de baixa renda e 
da União Africana. O Brasil 
não está na relação.

Segundo a Casa Branca, 
essa é a maior compra e do-
ação de vacinas já efetuadas 
por um único país até agora. 
A lista dos países de destino 
das doses foi definida de acor-
do com o Compromisso de 
Mercado Antecipado (AMC, 
na sigla em inglês) da aliança 
global por vacinação Gavi e in-
clui diversas nações da África, 
como Angola, Marrocos, Cabo 
Verde, Nigéria e Quênia, da 
Ásia, como Afeganistão, Ban-
gladesh, Índia e Paquistão, e 
da América Latina e do Caribe, 
como Haiti, Bolívia, Honduras 
e Nicarágua.

As doações serão reali-
zadas pelo sistema Covax, 
consórcio criado para a dis-
tribuição mais igualitária de 
vacinas no mundo, e a pre-
visão é que 200 milhões de 
doses sejam enviados até 

o fim deste ano, a partir de 
agosto. Os 300 milhões de 
doses restantes serão entre-
gues no primeiro semestre 
de 2022, afirma a Casa Bran-
ca. Os EUA devem comprar 
as doses a preço de custo, 
segundo o New York Times.

De acordo com o governo 
americano, os 500 milhões 
de doses serão produzidos 

nas fábricas da Pfizer nos es-
tados de Michigan, Kansas, 
Missouri e Massachusetts. 
No total, elas empregam 
7.500 trabalhadores.

“O presidente sabe que 
fronteiras não conseguem 
controlar essa pandemia e 
prometeu que nossa nação 
seja o arsenal das vacinas. 
O passo histórico anuncia-

do hoje protege a saúde do 
povo americano e das pesso-
as ao redor do mundo, que 
vão se beneficiar dessas va-
cinas que salvam vidas”, diz 
o comunicado.

O coordenador da respos-
ta da Casa Branca ao corona-
vírus, Jeffrey Zients, disse em 
comunicado nesta quarta (9) 
que Biden usaria o ritmo da 

vacinação no próprio país 
para “reunir as democracias 
do mundo para resolver esta 
crise globalmente, com os 
EUA liderando o caminho 
para criar um arsenal de va-
cinas que serão fundamen-
tais em nossa luta global 
contra a Covid-19”.

Uma outra negociação 
para comprar um número 

similar de doses da fabri-
cante Moderna também 
estaria em andamento, se-
gundo uma pessoa próxima 
ao caso relatou à emissora 
americana CNBC. A farma-
cêutica não respondeu ao 
pedido de comentários fei-
to pela Reuters.

A iniciativa faz parte dos 
esforços da gestão demo-
crata para responder às co-
branças por ajuda robusta ao 
programa de imunização de 
países sem acesso à quan-
tidade necessária de doses 
para suas populações. Ape-
sar de volumosa, a compra 
está longe dos 11 bilhões de 
doses que a OMS (Organiza-
ção Mundial da Saúde) esti-
ma serem necessários para 
vacinar o mundo.

Como as vacinas doadas 
exigem duas doses, o total 
que chegará neste primeiro 
momento à América Latina 
e ao Caribe será suficiente 
para imunizar 3 milhões de 
pessoas —a região tem mais 
de 438 milhões de habitan-
tes. Apesar da situação grave 
da pandemia no Brasil, o país 
não entrou na lista dos que 
vão receber imunizantes por 
distribuição direta bilateral, 
caso da Índia e do México.

Reprodução

Brasil fica de fora da lista de países que o 
EUA doará 500 mi de doses da vacina Pfizer

DIÁRIO DO ESTADO Goiânia, 11 de Junho de 2021 mundo

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

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reaisa, toda no blindéx, 
portas internas em ma-
deira jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. 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
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
RES. BURITI Casa 
nova, bom acabamento, 
geminada. No tamanho 
180m², 3 quartos, 1 su-
íte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
146.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
BAIRRO SÃO FRAN-
CISCO Casa em constru-
ção, geminada, entrada 
em Ago/15. No tamanho 
200m², 3 quartos, 1 suí-
te, 1 banheiro e garagem 
com 2 vagas. Valor R$ 
150.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
VILA SANTA ROSA 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento. No tama-
nho 200m², 3 quartos, 1 
suíte, 2 banheiros e gara-
gem com 2 vgas. Valor R$ 
157.000,00 FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
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
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
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 
bom gosto. Hotel/mo tel/
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
-------------------------------
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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Após a internação de 
Fausto Silva nesta quinta-
-feira (10), a TV Globo 
anunciou que o apresen-
tador será substituído por 
Tiago Leifert no ‘Domingão 
do Faustão’ deste domin-
go (13). Faustão está com 
infecção urinária e perma-
necerá internado até a ma-
nhã de sábado, e a emisso-
ra precisou encontrar um 
substituto para a gravação 
do programa, que aconte-
ce toda sexta-feira (11).

Faustão está sendo me-
dicado com tratamento 
endovenoso, e o procedi-
mento continuará pelas 

próximas 48 horas. O caso 
do apresentador não é gra-
ve, mas a equipe médica 
decidiu pela internação por 
uma questão de segurança.

Chamado às pressas, 
Tiago é um dos maiores no-
mes da emissora e há alguns 
anos só aparece ao grande 
público em realities, como o 
‘Big Brother Brasil’ e o ‘The 
Voice’. As últimas edições 
dos programas, inclusive, 
foram sucesso comercial, 
de audiência e conteúdo. 
Ele também comanda o 
programa ‘01’, sobre ga-
mes, que passa durante a 
madrugada do canal. 

Em maio de 2009, cor-
ria a notícia de que a 
Marvel, que dava os 

primeiros passos para cons-
truir o seu Universo Cine-
matográfico (o MCU), havia 
escolhido dois completos 
desconhecidos para estrelar 
Thor (2011): o australiano 
Chris Hemsworth como o 
deus do trovão e o britânico 
Tom Hiddleston como o seu 
irmão, Loki.

A ressalva de alguns so-
bre a decisão do estúdio 
caiu por terra rapidamente. 
Ok, Thor não é exatamente 
um consenso entre os fãs, 
mas é inegável que o filme 
apresentou dois dos perso-
nagens mais importantes (e 
carismáticos) da Marvel – 
sobretudo Loki, que já apa-
receu em seis filmes do MCU 
e segue como um dos mais 
amados vilões da franquia. 
Ainda que ele quase tenha 
destruído a Terra.

Não à toa (e, aqui, já peço 
desculpas antecipadas por 
possíveis spoilers do MCU), 
todos se chocaram logo no 
começo de Guerra Infinita 

(2018), quando Thanos ma-
tou Loki com a facilidade 
de quem aperta um tubo 
de pasta de dente. Seria o 
fim do deus da trapaça, não 
fosse por uma divertida so-
lução do roteiro de Ultimato 
(2019): em um deslize dos 
Vingadores, Loki rouba o 

Tesseract (uma das Joias do 
Infinito) – e foge direto para 
a sua própria série.

Loki, que estreou nesta 
quarta (9), é a terceira sé-
rie da Marvel no Disney +, 
depois de WandaVision e 
Falcão e o Soldado Invernal. 
Em seis episódios, a produ-

ção vai mergulhar fundo em 
conceitos como multiverso e 
linhas temporais alternativas 
– algo apresentado em Ul-
timato e que promete ser o 
motor do futuro da Marvel. 
É um grande desafio, mas, 
ao que parece, as coisas es-
tão em boas mãos.1

Loki bate recorde de visualizações 
em seu primeiro dia no Disney+

Faustão é substituído por 
Tiago Leifert após internação


