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A aliança DEM-MDB em apoio à reeleição do governador Ronaldo Caiado em 2022, com Daniel Vilela presidente estadual do MDB na vice, 
deve ser antecipada para os próximos meses. As conversações incluem o ex-prefeito Iris Rezende, avalista maior do entendimento.

DIÁRIO DO ESTADO
Ronaldo Caiado e Daniel Vilela sinalizam 
aliança em discursos para eleição 2022

PRF intensifica fis-
calização nas rodo-
vias com destinos 
turísticos goianos  p2 p7

Jovenel Moïse, presidente do Haiti, 
é assassinado em casa durante a noite
O presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi morto em um ataque à 
residência oficial do governo na capital Porto Príncipe, anunciou nesta 
quarta-feira, 7, o primeiro-ministro do país, Claude Joseph. 
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 O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, 
senador Omar Aziz (PSD-AM), determinou, nesta quarta-feira (7), a 
prisão do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira 
Dias. A decisão foi tomada após cerca de 8 horas de oitiva e ocorre sob 
a alegação de que o depoente mentiu por sucessivas vezes ao colegiado, 
contrariando compromisso legal assumido de dizer a verdade.

Ex-diretor do Ministério da 
Saúde, é preso por mentir em 
depoimento à CPI da Covid-19  p4
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O menor Imposto So-
bre Transmissão de 
Imóveis (ISTI) da his-

tória de Goiânia entra em vi-
gor nesta sexta-feira, 9, após 
o prefeito de Goiânia, Rogé-
rio Cruz, sancionar o projeto 
de lei complementar apro-
vado pela Câmara Municipal 
no último dia 23. A validação 
do texto ocorrerá em so-
lenidade para jornalistas e 
convidados hoje às 9 horas, 
no Colégio Santa Clara, em 
Campinas. Em homenagem 
aos 211 anos do município 
que foi extinto e agregado 
como bairro da Capital, to-
dos os anos, nesta mesma 

data, em cumprimento ao 
disposto na Lei nº 8.349, de 
14 de dezembro de 2005, 
as atividades administrati-
vas da prefeitura são sim-
bolicamente transferidas 
para Campinas.

Durante um mês, os ad-
quirentes de imóveis na Ca-
pital poderão regularizar e 
registrar a propriedade de 
casas, apartamentos, edifi-
cações comerciais, lotes e 
terrenos pagando a metade 
do imposto estabelecido no 
Código Tributário Municipal 
(CTM), como efeito da dimi-
nuição em 50% da alíquota 
– percentual com que um 

tributo incide sobre o valor 
de algo – do ISTI. De acordo 
com o projeto que será san-
cionado pelo prefeito Rogé-
rio Cruz, a menor alíquota, 
que é de 0,25%, metade 
da taxa então vigente, será 
cobrada dos imóveis cujo 
valor efetivamente financia-
do some até R$ 200 mil. O 
recuo de 50% na tributação 
também abarca os finan-
ciamentos acima de R$ 200 
mil e de até R$ 650 mil, que 
terão variação de 1% para 
0,50% durante o período de 
vigência do benefício; assim 
como para as aquisições 
com valor de financiamento 

superior a R$ 650 mil, com 
oscilação de 2% para 1%.

Essa redução temporária 
da carga tributária abarca 
as transações realizadas por 
meio do Sistema Financei-
ro de Habitação (SFH), no 
qual se enquadram imóveis 
com valor máximo de R$1,5 
milhão. “Há expectativa de 
que a medida amenize os 
danos na economia local, 
bem como garanta a manu-
tenção de empregos neste 
cenário de crise econômica 
e ainda promova um aque-
cimento na compra e venda 
de imóveis em nossa cidade. 
Além de alavancar o merca-

do imobiliário, é certo que 
as medidas buscam mitigar 
os prejuízos financeiros da-
queles que se encontram na 
situação de vulnerabilida-
de, haja vista toda a cadeia 
existente atrás dos grandes 
empreendimentos”, avalia o 
prefeito Rogério Cruz.

Além de favorecer novas 
vendas neste setor, a san-
ção do projeto de lei tam-
bém vai oportunizar a re-
gularização de imóveis que 
ainda não estão registrados 
no nome do proprietário, 
inclusive os popularmente 
conhecidos como “contra-
to de gaveta”. Nesse caso e 
nas demais transações que 
não envolvem financiamen-
to bancário, o ISTI terá um 
recuo temporário de 2% 
para 1,5% para os imóveis 
com valor de até R$ 400 
mil. “Legalmente, o registro 
é a única forma reconheci-
da, legítima, de determinar 
quem é o proprietário de 
um imóvel. Não basta assi-
nar um contrato de compra 
e venda ou mesmo lavrar 
a escritura em cartório de 
notas. Se a negociação não 
for registrada na matrícula 
do bem em um Cartório de 
Registro de Imóveis, há ris-
co de perda da proprieda-
de, visto que é apenas de-
pois deste ato que ocorre a 
transferência da proprieda-
de”, explica o secretário de 
Finanças de Goiânia, Geral-
do Lourenço.

Reprodução

O Clube de Costura, 
projeto institucional 
do Mega Moda Shop-
ping, em parceria com 
o Ministério Público 
do Trabalho em Goiás 
(MPT-GO) e da Justiça 
do Trabalho, com apoio 
da Organização Inter-
nacional do Trabalho e 
do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Indus-
trial (Senai), realiza até 
esta sexta-feira (09/07), 
o projeto social “Costu-
rando Pontes”.

Com objetivo de capa-
citar mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade, 
mulheres migrantes e 
trans junto ao projeto 
coordenado pelo MPT-
-GO de empregabilidade 
“Mais Um Sem Dor”, o 
projeto, durante toda a 
semana, reuniu as par-
ticipantes para ensinar 
técnicas básicas de Mo-
delagem, Corte e Costu-
ra no Clube de Costura, 
localizado na Região da 
44, importante polo de 
moda do país.

“Para o Clube de Cos-
tura, ser parceiro desse 
projeto, é muito gratifi-
cante. Acreditamos na 
formação para o merca-
do da moda e entende-
mos a importância de 
auxiliar a preparação de 
mulheres em situação 
de vulnerabilidade, mu-
lheres migrantes e trans 
a conquistarem seu es-
paço no mercado for-
mal de trabalho”, afirma 
Carlos Luciano Martins 
Ribeiro, Presidente do 
Grupo Mega Moda.

No fim da tarde desta 
sexta-feira, as participan-
tes receberão o certifi-
cado do Clube de Costu-
ra, que disponibilizou o 
espaço, a realização das 
aulas, o fornecimento 
dos materiais e o deslo-
camento das alunas, e 
apresentarão as peças 
produzidas por elas.

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, 
sanciona o menor ISTI da história

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) que atua em 
Goiás deu início à Opera-
ção Férias. Durante o mês 
de julho, tradicionalmente 
período de férias escola-
res e viagens em família, 
a fiscalização foca nos tre-
chos de acesso a destinos 
turísticos goianos.

Os policiais estarão em 
pontos estratégicos das ro-
dovias que cortam o esta-
do, com o objetivo de pre-
venir acidentes, combater 
crimes e reduzir a violên-
cia no trânsito. De 2017 a 

2020, os meses de julho 
somaram 811 acidentes, 
932 feridos e 79 mortes 
nas rodovias federais que 
passam por Goiás.

Segundo a PRF, julho 
é período de início da es-
tiagem, o que favorece o 
aparecimento de focos de 
incêndio às margens da 
rodovia, prejudicando a vi-
sibilidade de quem trafega 
e ainda tem como conse-
quência o atropelamento 
de animais silvestres, que 
cruzam a pista durante a 
fuga das queimadas. 

Outra preocupação da 
polícia no período é o uso 
de álcool antes de pegar a 
direção. É comum familia-
res e amigos viajarem, pas-
sarem o dia em balneários, 
outros procuram a região 
do Araguaia ou Serra da 
Mesa para se reunirem e 
abusam do álcool, na peri-
gosa mistura com a condu-
ção de veículos. Nos últi-
mos quatro anos, somente 
nos meses de julho, 530 
motoristas foram flagrados 
pela PRF dirigindo alcooli-
zados nas Brs goianas.

Os policiais alertam, 
ainda, para os cuidados no 
transporte com as crian-
ças: todas devem estar nos 
equipamentos de retenção 
adequados à idade. Ade-
mais, todos os ocupantes 
do veículo devem usar o 
cinto de segurança e o car-
ro deve transportar somen-
te a capacidade máxima de 
pessoas que suporta. Ex-
cesso de lotação é infração.

 
Estrada Solidária

Além da Operação Férias, 
a PRF lança a Campanha Es-

trada Solidária, uma arreca-
dação de alimentos que serão 
distribuídos no próximo mês 
a entidades beneficentes, 
que ajudam indivíduos em 
situações de vulnerabilidade.

Qualquer pessoa ou em-
presa pode ajudar na cam-
panha doando alimentos 
não perecíveis. A ideia é 
formar uma rede de apoio 
em todo o país e, por isso, 
unidades da PRF em todos 
os estados e no Distrito Fe-
deral, incluídos postos, de-
legacias e superintendên-
cias são pontos de coleta.

PRF intensifica fiscalização nas rodovias com destinos turísticos goianos
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A aliança DEM-MDB 
em apoio à reelei-
ção do governador 

Ronaldo Caiado em 2022, 
com Daniel Vilela na vice, 
deve ser antecipada para os 
próximos meses. As conver-
sações incluem o ex-prefeito 
Iris Rezende, avalista maior 
do entendimento.

As expectativas cresce-
ram nos últimos dias, com a 
troca enfática de elogios en-
tre o governador e o ex-de-
putado federal Daniel Vilela, 
presidente estadual do MDB, 
durante homenagem ao ex-
-prefeito e ex-governador 
Maguito Vilela, pai de Daniel, 
em Aruanã. Desde janeiro úl-
timo, Daniel Vilela tem dito 
que não pretende concorrer 
novamente ao governo de 
Goiás, sugerindo que o MDB 
não deve lançar candidato 
próprio, sinalizando sua pre-
ferência por uma coligação 
com o DEM caiadista.

A posição de Daniel pró-
-aliança com Caiado tornou-
-se mais nítida a partir da 
internação e morte de seu 
pai, Maguito Vilela, que se 
aproximou do governador. 

Seu primeiro gesto foi tirar 
o MDB do bloco de partidos 
que fazem oposição ao go-
verno Caiado. Nas tratativas 
com o Palácio das Esmeral-
das, o MDB é cogitado para 
indicar o candidato a vice-
-governador ou a senador, 

tendo como nomes possí-
veis o próprio Daniel Vilela 
(vice) e Iris Rezende e Luiz 
do Carmo (senador).

Quem acompanha a cena 
política de Goiás percebe que 
o gesto de Ronaldo Caiado de 
homenagear Maguito Vilela é 

uma demonstração inequívo-
ca de que DEM e MDB estão 
próximos de confirmar a alian-
ça para as eleições de 2022.

“De forma suprapartidá-
ria, o senhor tem beneficia-
do, colaborado e contribuído 
com todos os municípios do 

nosso Estado. Fica aqui o 
nosso reconhecimento da fi-
gura do senhor e ao mesmo 
tempo nosso reconhecimen-
to ao governo”, disse Daniel 
Vilela se dirigindo a Ronaldo 
Caiado no encontro de Arua-
nã, que entra para a história 

como um marco nas rela-
ções entre o DEM e o MDB.

“O que se busca na vida? 
Exatamente entregar para que 
cada passo que a gente cons-
trói seja sucedido por pesso-
as que sejam competentes, 
qualificadas e cada vez mais 
possam melhorar a vida da 
população do Estado de Goi-
ás”, respondeu o governador, 
deixando subjacente que Da-
niel Vilela é uma possibilidade 
para a sua sucessão em 2026.

Com o oferecimento da 
vice para o MDB, Caiado 
poderá acertar com o PSD 
de Henrique Meirelles ou o 
Republicanos de João Cam-
pos a candidatura ao Sena-
do da República. Corre por 
fora o Progressistas de Ale-
xandre Baldy. Após eleição 
do diretório, na última sex-
ta-feira, 2, o MDB definiu 
a composição de sua exe-
cutiva. O senador Luiz do 
Carmo ficou com a primeira 
vice-presidência. O prefeito 
de Campos Verdes Haroldo 
Naves, com a segunda. Pau-
lo Cezar Martins o primeiro 
secretário, acertos feitos 
por Daniel Vilela.

O secretário de Estado da 
Saúde (SES-GO), Ismael Ale-
xandrino, anunciou na ma-
nhã desta quarta-feira (7/7) 
que Goiás publicará uma 
resolução ainda hoje para 
determinar que 100% das 
doses das vacinas contra a 
covid-19 passem a ser apli-
cadas por idade. Em reunião 
no final da terça-feira (6/7), 
a Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), a SES-GO e 
a Prefeitura de Goiânia con-

cluíram que é preciso acele-
rar a imunização para o má-
ximo de pessoas no menor 
tempo possível.

Alexandrino disse hoje 
em entrevista à Rádio Sagres 
que os idosos e profissio-
nais de saúde que ainda não 
foram vacinados seguirão 
como prioridade nos muni-
cípios goianos. Mas que os 
grupos prioritários com mais 
risco de desenvolver a forma 
grave da covid-19 já foram 

imunizados. “Discutimos 
a alteração para 100% por 
idade porque entendemos 
que neste momento aqueles 
grupos mais vulneráveis do 
ponto de vista de suscepti-
bilidade à doença, a doenças 
outras, e à mortalidade já 
foram vacinados”, afirmou o 
titular da SES-GO.

Para o secretário, a im-
portância de acelerar a va-
cinação neste momento se 
dá para que as pessoas que 

estão na rua e precisam sair 
para trabalhar sejam imuni-
zadas o quanto antes. “Neste 
momento, até para que não 
haja vacinas paradas nos re-
frigeradores dos municípios, 
foi pactuado e será publica-
da hoje uma resolução para 
que os municípios procedam 
a vacinação 100% descendo 
por idade. Óbvio que ainda 
existe prioridade dos profis-
sionais de saúde, dos idosos 
extremos”, explicou.

De acordo com Alexan-
drino, os grupos prioritá-
rios com mais risco já foram 
contemplados no plano de 
imunização até o início de 
julho. “Eventualmente, se 
um profissional de saúde 
de 23 anos, por exemplo, 
for contratado e for traba-
lhar em uma unidade de 
saúde e o município dele 
ainda não chegou nessa 
idade, essa pessoa deve ser 
vacinada. O princípio é o 

mesmo, mas agora vamos 
descer para 100%.” 

“Não ficar acanhado”
O titular da SES-GO orien-

ta os municípios a “não ficar 
acanhados” se acelerar a apli-
cação de doses gerar o fim do 
estoque disponível na cidade 
em um ou dois dias. “O quan-
titativo que está chegando 
aumentou, mas aumentou 
também o número de vezes 
que chegam as doses.” 

Reprodução

Goiás adotará critério por idade para 100% das vacinas contra covid-19

Ronaldo Caiado e Daniel Vilela sinalizam 
aliança em discursos para eleição 2022
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O presidente da Co-
missão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) 

da Pandemia, senador Omar 
Aziz (PSD-AM), determinou, 
nesta quarta-feira (7), a pri-
são do ex-diretor de logísti-
ca do Ministério da Saúde 
Roberto Ferreira Dias.

A decisão foi tomada após 
cerca de 8 horas de oitiva e 
ocorre sob a alegação de que 
o depoente mentiu por suces-
sivas vezes ao colegiado, con-
trariando compromisso legal 
assumido de dizer a verdade.

Durante a sessão, Aziz 
afirmou que “deu chances o 
tempo todo” para Roberto 
Dias relatar os fatos de forma 
honesta. Senadores reclama-
ram da posição evasiva do de-
poente e de versão falsa sobre 
episódio central investigado, 
conforme indicado por áudios 
revelados nesta tarde.

“Ele vai ser recolhido ago-
ra pela polícia do senado. Ele 
está mentindo desde a ma-
nhã, dei chance para ele o 
tempo todo. Pedi por favor, 
pedi várias vezes. E tem coi-
sas que não dá para… os áu-
dio que nós temos do Domin-
ghetti são claros”, afirmou o 
presidente do colegiado.

A decisão provocou in-
dignação da advogada do 

depoente, que alegou que 
a prisão era um “absurdo” e 
que seu cliente estava dan-
do “contribuições valiosíssi-
mas” para a comissão parla-
mentar de inquérito.

Antes do fim da oitiva, 
parlamentares governistas 
pediram que Omar Aziz recon-
siderasse a medida. O sena-
dor Fernando Bezerra Coelho 
(MDB-PE), líder do governo no 
Senado Federal, chamou aten-
ção para o fato de que o pre-

sidente da casa legislativa, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), já 
havia aberto a ordem do dia – 
o que impede a continuidade 
dos trabalhos das comissões.

O senador Marcos Rogério 
(DEM-RO) disse que a deci-
são de Aziz configurava “abu-
so de autoridade”. Já Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE), 
que integra o grupo de parla-
mentares independentes ao 
governo, argumentou que a 
detenção representava uma 

incoerência, já que outros de-
poentes que mentiram não 
tiveram prisão decretada. Tal 
posição foi apoiada por Otto 
Alencar (PSD-BA), outro críti-
co ao governo.

Apesar dos apelos, Aziz 
manteve a posição. “Tenho 
sido desrespeitado todos os 
dias com historinha aqui. Não 
aceito que a CPI vire chaco-
ta. Pessoas morrendo e eles 
brincando de negociar vaci-
nas. Ele vai estar detido ago-

ra pelo Brasil, pelas vítimas 
sequeladas. Ele está preso e 
se eu estiver errado posso ser 
processado. Ele que recorra 
na justiça, mas ele está pre-
so e a sessão está encerrada. 
Podem levar!”, afirmou.

“Se eu estiver cometendo 
abuso de autoridade, que a ad-
vogada dele me processe. Nós 
não estamos aqui para brincar, 
para ouvir historinha de servi-
dor que pedir propina. Ele que 
recorra na Justiça, mas ele está 

preso e a sessão está encerra-
da. Pode levar”, completou.

Roberto Dias foi exonera-
do do cargo de diretor de lo-
gística do Ministério da Saú-
de em junho, após denúncia 
de suposto pedido de propi-
na para autorizar a compra 
da vacina AstraZeneca. A de-
núncia foi feita pelo policial 
militar Luiz Paulo Dominghet-
ti, que se apresenta como 
representante da empresa 
Davati Medical Supply, com 
sede nos Estados Unidos.

Na semana passada, em 
depoimento à CPI, Domin-
ghetti afirmou ter recebido 
um pedido de propina de 
Roberto Dias para liberar a 
compra de 400 milhões de 
doses do imunizante. O di-
retor teria cobrado US$ 1,00 
por dose para negociar vaci-
nas ao governo federal.

Durante a oitiva junto à 
CPI, Roberto Dias negou o 
pedido de propina, que teria 
sido feito em um encontro em 
restaurante, em Brasília, no 
dia 25 de fevereiro. O depoen-
te contou aos senadores que 
combinou de beber um chope 
com seu amigo José Ricardo 
Santana, um ex-funcionário 
da Câmara de Medicamentos 
da Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária).

Divulgação

Ex-diretor do Ministério da Saúde, é preso 
por mentir em depoimento à CPI da Covid-19

A renda de praticamente 
metade dos trabalhadores que 
atuavam por conta própria no 
Brasil não ultrapassava R$ 1 mil 
por mês no terceiro trimestre 
de 2019, período pré-pande-
mia. A conclusão integra estu-
do divulgado nesta quarta-feira 
com base em microdados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística).

No terceiro trimestre de 
2019, período da análise, o 

país somava 24,3 milhões 
de trabalhadores por conta 
própria em áreas urbanas 
– o número desconsidera 
domicílios rurais. Do total, a 
parcela de 48% (em torno de 
11,7 milhões) recebia até R$ 
1 mil por mês. O salário mí-
nimo à época era de R$ 998.

O levantamento foi reali-
zado por pesquisadores da 
UFSC (Universidade Federal 
de Santa Catarina) e da Rea-

fro (Rede Brasil Afroempre-
endedor) em parceria com o 
projeto Reconexão Periferias, 
da Fundação Perseu Abramo. 
A fundação é ligada ao PT 
(Partido dos Trabalhadores).

O sociólogo João Carlos 
Nogueira, pesquisador do Ob-
servatório UFSC/Reafro, afir-
ma que o trabalho por conta 
própria representa muitas 
vezes uma saída para profis-
sionais com dificuldades de 

inserção no mercado. Em ra-
zão da escassez de vagas e da 
necessidade de renda, essas 
pessoas abrem um negócio 
próprio por necessidade, diz 
Nogueira. O salário, entretan-
to, tende a ficar em patamar 
baixo. “Há um desajuste no 
rendimento”, diz o pesquisa-
dor, que também é coordena-
dor-executivo da Reafro.

Segundo Nogueira, o 
estudo analisa dados do 

terceiro trimestre de 2019 
porque eram os mais re-
centes à disposição quando 
o levantamento começou a 
ser desenhado. As estatís-
ticas integram a Pnad Con-
tínua (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua), do IBGE.

Conforme os números di-
vulgados nesta quarta-feira, 
apenas 7% dos profissionais 
que exerciam o trabalho por 

conta própria como ocupa-
ção principal recebiam aci-
ma de R$ 4.000 por mês no 
terceiro trimestre de 2019.

A maior parte dos autô-
nomos atuava de maneira 
informal, sem CNPJ. Essa 
fatia era de 77% no país. 
Os outros 23% possuíam o 
registro. Entre as regiões, 
a informalidade era mais 
acentuada no Norte (90%) 
e no Nordeste (87%).

Trabalhador por conta própria ganhava menos de R$ 1 mil antes da pandemia



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
-------------------------------
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 
au20mil 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

SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
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. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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. 
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 
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. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
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
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O presidente do Hai-
ti, Jovenel Moïse, 
foi morto em um 

ataque à residência oficial 
do governo na capital Porto 
Príncipe, anunciou nesta qu-
arta-feira, 7, o primeiro-mi-
nistro do país, Claude Joseph. 
O premiê afirmou também 
que a primeira-dama, Mar-
tine Moïse, levou um tiro e 
está hospitalizada Joseph 
afirmou em um comunicado 
que “um grupo de indivíduos 
não identificados, alguns dos 
quais falavam em espanhol, 
atacou a residência privada 
do presidente da República” 
por volta da 1h e “feriu mor-
talmente o Chefe de Estado”.

O premiê pediu à po-
pulação “que se acalme” e 
afirmou que “a situação da 
segurança no país está sob 
o controle da Polícia Naci-
onal haitiana e das Forças 
Armadas do Haiti”. “Todas 
as medidas estão sendo 
tomadas para garantir a 
continuidade do Estado e 
proteger a nação”.

Na madrugada desta qu-
arta-feira, as ruas estavam 
quase vazias na capital do 
país caribenho, mas algumas 
pessoas saquearam negóci-
os em uma área da cidade.

Moïse vinha enfrentando 
forte oposição de setores da 
sociedade que considera-
vam seu mandato ilegítimo. 
Nos últimos quatro anos, por 
exemplo, devido à pressão 
política, o país teve sete 
primeiros-ministros e uma 
nova troca estava programa-

da. Joseph estava seria sub-
stituído esta semana após 
três meses no cargo.

Crise política
A instabilidade política 

no país se acentuou nos 
últimos meses após as au-
toridades haitianas terem 

frustrado uma “tentativa 
de golpe” de Estado contra 
o presidente, que teria sido 
alvo de um atentado mal su-
cedido em fevereiro.

Na ocasião, mais de 20 
pessoas foram presas duran-
te a suposta tentativa de 
golpe, entre eles o juiz do 

Tribunal de Cassação – maior 
instância da Justiça haitiana 
– Ivickel Dabrésil e a inspeto-
ra geral da polícia nacional, 
Marie Louise Gauthier. “O 
juiz organizou um complô 
para dar um golpe de Estado 
para desestabilizar o país”, 
disse o ministro da Justiça, 

Rockefeller Vincent.
“Agradeço ao responsá-

vel pela minha segurança 
e pela do palácio. O sonho 
dessa gente era atentar 
contra minha vida. Graças 
a Deus isso não ocorreu. O 
plano foi abortado”, disse 
Moïse na ocasião

A oposição negou uma 
tentativa de golpe, mas há 
meses pressionava pela 
renúncia de Moïse e pela 
nomeação de um presidente 
interino para um período de 
transição – um dos cotados 
para ocupar o cargo era jus-
tamente o juiz Dabrésil.

Moïse governava o Haiti 
sem o controle do Legislativo 
desde o ano passado e dizia 
que ficaria no cargo até 7 de 
fevereiro de 2022, em uma 
interpretação da Constituição 
rejeitada pela oposição. Para 
eles, o mandato do presiden-
te havia terminado em 7 de 
fevereiro deste ano.

Para além da crise polí-
tica, os raptos para resgate 
têm aumentado nos últimos 
meses, refletindo a crescen-
te influência de grupos 
armados no país. O Haiti 
também enfrenta pobreza 
crônica e catástrofes na-
turais recorrentes.

Reprodução

Jovenel Moïse, presidente do Haiti, 
é assassinado em casa durante a noite
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
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. ITAIPU 2/4, sala, 
cozinha americana, 1 ba-
nheiro social, laje, blin-
déx, telhado com aço. 
Apartamento no terreo 
com quintal gramado, 
não tem taxa de condo-
mínio, vaga na garagem 
132mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. MONTE PASCOAL 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, na laje, área de ser-
viço e garagem coberta, 
seriada 130mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA sobrado 
3/4 sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha 
americana, toda no blin-
dex, esquadrilhas de alu-
mínio, porcelanato 80x80, 
garagem e área de servi-
ço coberta, churrasqueira, 
350mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS  3/4 
sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, laje, forro 
com sanca, porcelanato, 
blindex quintal gramado, 
área de serviço coberta 
200mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
RES. JUNQUEIRA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, gramado, na 
laje, garagem coberta, 
área de serv. coberta, 
rua asfaltada, interfo-
ne, modelo platibanda 
138mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808

RES. PORTINARI 3/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, blin-
déx, toda na laje incluin-
do garagem mais área 
de serviço, porcelanato, 
acabamento de primeira 
180mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 www.joiaem-
preendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4, sala, 
cozinha, banheiro, laje, 
blindéx, área e garagem 
cobertas 131mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. SÃO JOSÉ 2/4 sendo 
um suíte, sala cozinha, 
banheiro, área de serviço 
coberta 135mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
RES. SÃO MARCOS 2/4 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, banheiro, no 
blindéx, laje, área de ser-
viço coberta 130mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 2/4 
sendo um suite e uma 
suíte americana, sala, 
cozinha jardim, murada, 
portão eletrônico, área 
de serviço coberta, play 
ground, churrasqueira c/ 
quiosque 155mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
JD. PETRÓPOLIS casa 
residencial germinada, 
3/4 sendo uma suíte, sala 
2 ambientes, área de ser-
viço coberta, portão ma-
nual, murada 190mil
-------------------------------
RES. BANDEIRAN-
TES 2/4 sendo um suíte, 
sala, cozinha americana, 
banheiro, na laje, blin-
déx, murada, jardim de 
inverno, porta interna de 
madeira, porta externa de 
aço geminada 115mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
RES. BANDEIRANTES 
2/4, sala, cozinha ameri-
cana, blindéx, banheiro, 
área de serviço e gara-
gem cobertas, laje, arbo-
rizado com pés de frutas 
130mil
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
RES.BANDEIRANTES 
2/4, banheiro, sala, cozi-
nha, garagem e área de 
serviço coberta, laje, rua 
asfaltada, casa germinada 
só a garagem 120mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
JD. REAL 3/4 sendo um 
suíte, sala, cozinha, ba-
nheiro, no blindéx 150mil
-------------------------------
RES. BANDEI-
RANTES 2/4, sala, 
cozinha,banheiro social, 
área de serviço coberta, 
portão manual, seriada, 
na laje 125mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4 sendo 
um suíte, sala, cozinha, 
banheiro, laje, blindéx, 
garagem e área de ser-
viço coberta 135mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
www.joiaempreendimen-
tos.com.br CJ16808
-------------------------------
ST. CRISTINA 2/4, 
sala, cozinha americana, 
blindéx, banheiro, área 
de serviço coberta, laje 
122mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808

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

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
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. 
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 
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. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

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

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
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
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
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
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Reprodução

A MGM divulgou o pri-
meiro trailer de “A Família 
Addams 2”, sequência da 
animação de 2019. Assista 
acima (sem legendas).

Neste filme, Mortícia 
e Gomez estão preocu-
pados com suas crianças 
crescendo, sempre dei-
xando de jantar com a fa-
mília, e viciados em seus 
celulares. Para restaurar 
o laço familiar, eles de-
cidem levar Wandinha, 
Feioso, o tio Chico e o 
resto da gangue para uma 
viagem de férias através 
dos Estados Unidos.

O elenco de vozes con-

ta com Oscar Isaac, Char-
lize Theron, Chloë Grace 
Moretz, Nick Kroll, Javon 
‘Wanna’ Walton, Wallace 
Shawn, Snoop Dogg, Bette 
Midler e Bill Hader.

Conrad Vernon e Greg 
Tiernan retornam à di-
reção. O roteiro fica por 
conta de Dan Hernandez 
e Benji Samit (ambos de 
“Pokémon – Detetive Pi-
kachu”), com base nos 
personagens criados por 
Charles Addams. “A Famí-
lia Addams 2” estreia em 
1° de outubro de 2021 nos 
Estados Unidos. Ainda não 
há data no Brasil.

No início desta sema-
na, o prefeito da ci-
dade de São Paulo, 

Ricardo Nunes (MDB), con-
firmou que o Lollapalooza 
Brasil 2022 está confirmado 
e vai acontecer nos dias 25, 
26 e 27 de março do próximo 
ano. Em virtude da pandemia 
de Covid-19, o evento havia 
sido adiado temporariamen-
te, mas agora retornará às 
atividades com uma condi-
ção: será necessário ter 70% 
da população paulista com-
pletamente imunizada.

A permissão para reali-
zação do evento torna-se 
uma meta alcançável, uma 
vez que o atual calendário 
de vacinação prevê que até 
agosto todos os adultos 
estejam imunizados com 
a primeira dose da vacina. 
Caso a aplicação do imu-
nizante continue sendo a 
Oxford/AstraZeneca de-
senvolvida pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
tudo indica que os adultos 
estejam completamente va-
cinados até o fim do ano.

Aqueles que já haviam 
adquirido os ingressos po-
dem guardá-los, pois estarão 
válidos para usá-los nas no-
vas datas que foram divulga-
das. Entretanto, aqueles que 
não puderem comparecer 
no evento em março, têm 
a possibilidade de solicitar 

a devolução dos ingressos 
em forma de conversão em 
créditos, para utilizá-los em 
qualquer outro evento or-
ganizado pela Time For Fun 
(T4F), ainda em 2022.

Esta será a 9ª edição do 
Lollapalooza Brasil e acon-
tece no Autódromo de In-

terlagos (SP). O evento vai 
permitir a entrada de pes-
soas a partir de 15 anos e 
caso alguém interessado 
em comparecer ao festi-
val não tenha a idade mí-
nima, será necessário o 
acompanhamento com os 
pais e/ou responsáveis.

Prefeito de São Paulo confirma 
Lollapalooza 2022 para março

A Família Addams 2: 
personagens saem de férias 
em sequência da animação


