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A Anvisa recebeu, nesta segunda-feira (26/07), uma nova solicitação de autorização temporária de uso emergencial para vacina. Dessa vez, o 
pedido foi feito pelo laboratório chinês Sinopharm e apresentado pela empresa Blau Farmacêutica, que representa o imunizante no Brasil.

DIÁRIO DO ESTADO
Anvisa recebe pedido para uso emergencial 
de um novo imunizante contra a Covid-19

Prefeitura de Goi-
ânia abre frentes 
de serviços de 
infraestrutura  p2 p2

Nova onda de ar frio pode trazer 
temperaturas negativas para Goiás
 A terceira onda de ar frio deste mês chegará em Goiás na próxima 
quarta-feira (28) e pode derrubar as temperaturas para abaixo de 0ºC na 
região sudoeste do estado. Em Goiânia, é esperado frio de até 8ºC.

p4

O presidente dos EUA, Joe Biden, e o premier do Iraque, Mustafa 
al-Kadhimi, anunciaram nesta segunda-feira o fim das missões de com-
bate envolvendo militares americanos em solo iraquiano no fim do ano, 
sete anos depois do retorno das tropas ao país árabe para apoiar ações 
contra o grupo terrorista Estado Islâmico.

Biden anuncia fim da 
missão americana no Iraque. 
EUA vão apoiar tropas locais  p7

p8
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Os investimentos e 
as políticas públicas 
que serão prioritá-

rias para a gestão municipal 
nos próximos quatro anos 
são tema de audiência pú-
blica que será realizada pela 
Prefeitura de Goiânia nesta 
terça-feira, às 9 horas. As 
diretrizes, os objetivos e as 
metas que constam no Pla-
no Plurianual (PPA) serão 
abordados em transmissão 
online e simultânea nos 
perfis do Executivo no Ins-
tagram e no Facebook. Du-
rante a ação, os cidadãos 
poderão conhecer e deba-
ter as particularidades das 
políticas públicas, as metas 
fiscais e financeiras, os pú-
blicos-alvo, entre outros.

A elaboração do PPA 
2022-2025 envolve 72 pro-
gramas estruturados em três 
diferentes eixos: Qualidade 
de Vida, Competitividade e 
Gestão Eficiente. O primei-
ro é o mais substancial de-
les, com abordagens sobre 
saúde, segurança, proteção 
social, sustentabilidade e 
meio ambiente, mobilidade 
urbana e integração metro-
politana, habitação e orde-
namento urbano, além de 
lazer, esporte e cultura. Já o 
segundo envolve desenvolvi-
mento econômico, turismo, 
tecnologia e educação. O 
último eixo trata de gestão 

pública, fiscal e tributária e 
também do conceito de ci-
dade inteligente.

Na audiência pública se-
rão tratados, por exemplo, as 
definições de programas para 
fortalecimento da atenção 
especializada em média com-
plexidade, da vigilância em 
saúde e da assistência farma-
cêutica; o apoio à mulher e à 
pessoa portadora de defici-
ência; a promoção turística e 
de políticas públicas de lazer; 
o desenvolvimento econômi-

co e o incentivo a produção; 
bem como a modernização 
da administração pública.

“O PPA é um importante 
instrumento estratégico e 
político que evidencia o pro-
grama de trabalho do go-
verno”, explica o diretor de 
Planejamento e Orçamento 
da Secretaria Municipal de 
Finanças, Hermes Olivei-
ra. A versão final do PPA 
2022-2025 foi validada pelo 
prefeito Rogério Cruz em 
reunião na Secretaria Mu-

nicipal de Finanças (Sefin) 
na última quarta-feira, dia 
21. Por lei, o Plano Pluria-
nual tem duração de quatro 
anos, com início no segundo 
ano de mandato vigente, e 
fim no primeiro ano do go-
verno sucessor. O objetivo 
é que haja continuidade do 
processo de planejamento.

Planejamento
Previsto na Constituição 

Federal, o Plano Plurianual 
é um instrumento de plane-

jamento governamental de 
médio prazo. Além dele, o 
modelo orçamentário brasi-
leiro é composto de outras 
duas ferramentas: a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que também será 
tema de audiência pública 
nesta terça-feira, e a Lei Or-
çamentária Anual (LOA). Em 
resumo, o PPA tem a função 
de planejar, a LDO de orien-
tar e a LOA de alocar os re-
cursos necessários para via-
bilizar o planejamento.

Reprodução

A Prefeitura de Goiâ-
nia inicia a semana com 
novas frentes de serviços 
em diversos bairros da 
capital. A reconstrução 
asfáltica chega nesta 
segunda-feira (26/7) à 
Rua 32 (Setor Marista), 
Rua 70 (Jardim Goiás), 
Avenida Antônio Bar-
bosa (Residencial Alice 
Barbosa), Avenida Pedro 
Ludovico (Setor Parque 
Oeste Industrial), Rua 
13 (Setor Aeroviário) e 
Avenida Cláudio da Cos-
ta (Setor Cidade Jardim).

A Diretoria de Execu-
ção de Obras da Secreta-
ria Municipal de Infraes-
trutura Urbana (Seinfra) 
está com 20 equipes com 
trabalhos de pedreiro 
nos setores Village Vene-
za, Castelo Branco, Leste 
Universitário, Marginal 
Botafogo, além de equipe 
de pintura no Setor Cas-
telo Branco, manutenção 
hidráulica na Escola Mu-
nicipal Barbara de Souza, 
no Jardim Novo Mundo, 
e apoio operacional na 
Escola Municipal Waterlo 
Prudente, no Bairro Goiás.

A limpeza de bocas de 
lobo é realizada hoje nos 
bairros Coimbra, Setor 
dos Funcionários, Con-
junto Vera Cruz, Conjunto 
Rio Branco, Criméia Oes-
te, Jardim Goiás, Santo 
Antônio, Jardim Novo 
Mundo, Jardim Real, Jar-
dim Curitiba, Residencial 
Gramado e Rio Formoso.

A população pode soli-
citar os serviços da Seinfra 
através do aplicativo Pre-
feitura 24h e/ou entrar 
em contato com o Ser-
viço de Atendimento ao 
Cidadão, pelos telefones 
3524-8363/3524-8373 e 
WhatsApp 9-8493-7229.

Prefeitura define as prioridades de 
Goiânia entre os anos de 2022 e 2025

A terceira onda de ar 
frio deste mês chegará em 
Goiás na próxima quarta-
-feira (28) e pode derrubar 
as temperaturas para abai-
xo de 0ºC na região sudoes-
te do estado. Em Goiânia, é 
esperado frio de até 8ºC.

O gerente do Centro de 
Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas de Goiás 
(Cimehgo), André Amorim, 
informou que o frio inten-
so em Goiás neste mês se 
deve à movimentação das 
frentes frias. “Neste ano, 
as massas de ar polares 
estão avançando sobre o 
continente com maior faci-
lidade. Diferente de outros 

anos, quando a nossa re-
gião centro-sul não era tão 
atingida”, afirmou.

A previsão é que, na 
quarta-feira (28), as tempe-
raturas já comecem a cair 
na região sudoeste, onde 

termômetro pode marcar 
negativo. Na região Centro-
-Sul, as temperaturas tam-
bém caem, mas com menos 
intensidade. “Estamos es-
perando 8ºC para o centro-
-sul do estado, mas pode ser 

menor do que isso, estamos 
monitorando”, apontou An-
dré Amorim, que não des-
carta quedas nas tempera-
turas até mesmo na região 
centro-norte.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) aler-
ta para os cuidados com a 
saúde. Cidades como Aba-
diânia, Acreúna e Adelân-
dia foram incluídas na lista 
de maior atenção com rela-
ção à temperatura.

Os dias quentes, a bai-
xa umidade do ar e a queda 
brusca de temperatura são fa-
tores que alertam para maior 
cuidado com a saúde neste 
período. “Em agosto, os ven-

tos ficam mais fortes. É im-
portante beber água e evitar 
atividade física no período da 
tarde, quando a umidade do 
ar está muito baixa. Tem que 
ter cuidado, inclusive, com os 
animais, que também sofrem 
muito com o tempo seco”, 
afirmou André Amorim.

O gerente da Cimehgo 
alertou para importância 
de reforçar as doações de 
agasalhos e cobertas com 
pessoas em maior vulnera-
bilidade. A massa de ar frio 
deve perder intensidade 
de domingo (1) para se-
gunda-feira (2). No entan-
to, a baixa umidade será 
mantida no estado.

Onda de ar frio pode trazer temperaturas negativas para Goiás
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O governador Ronaldo 
Caiado, acompanha-
do da presidente de 

honra da Organização das 
Voluntárias de Goiás (OVG) 
e coordenadora do Gabine-
te de Políticas Sociais (GPS), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, anunciou, nesta 
sexta-feira (23), na cidade 
de Goiás, investimento de 
quase R$ 28 milhões para 
a educação. A maior parte 
do recurso, R$ 26,8 milhões, 
será destinada para melho-
ria de 63 escolas no Estado. 
Outro R$ 1,1 milhão está 
endereçado para duas uni-
dades localizadas na antiga 
capital goiana.

A divulgação dos investi-
mentos ocorreu durante o 
Encontro de Coordenado-
res Regionais, Assessores 
Pedagógicos e Financeiros 
da Secretaria Estadual da 
Educação (Seduc). Caiado 
fez questão de elogiar a 
titular da pasta, Fátima Ga-
violi, e disse que os inves-
timentos no setor, desde 
2019, somam mais de R$ 
1,3 bilhão. “Graças a Deus, 
cumprimos a tarefa de me-

lhorar a vida de alunos e de 
professores”, assegurou.

O governador também 
agradeceu o apoio de todos 
os servidores da educação, ao 
ressaltar que eles são atores 
políticos da gestão, pessoas 
com capilaridade para alcan-
çar famílias e mostrar a ne-
cessidade e importância dos 
estudos. “Temos que ofertar a 

eles (estudantes) o que há de 
melhor na educação, mostrar 
a disciplina e hierarquia”, pon-
tuou Ronaldo Caiado.

O valor de R$ 26.850.000 
será destinado para a refor-
ma, ampliação, construção 
e revitalização de 63 unida-
des escolares. O volume foi 
definido após indicação das 
Coordenações Regionais de 

Educação (CREs) e também 
como premiação para as 
unidades de ensino com as 
melhores notas no Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (Ideb) e as melho-
res gestões de diretores. O 
recurso para cada instituição 
vai variar entre R$ 150 mil, 
R$ 330 mil e R$ 500 mil.

Entre as instituições defi-

nidas para receber as desti-
nações orçamentárias, estão 
quatro de placas pré-mol-
dadas, com duas delas que 
exigem intervenções mais 
complexas. O projeto para 
todas unidades, elaborado 
pela Gerência de Projetos e 
Infraestrutura, prevê melho-
rias ou serviços de acessibili-
dade, instalações elétricas e 

equipamentos para preven-
ção e combate a incêndio.

Retorno às aulas
Durante o anúncio dos in-

vestimentos, Caiado também 
dialogou com lideranças da 
comunidade escolar sobre o 
segundo semestre do ano le-
tivo, que será marcado pela 
retomada gradual dos alunos 
às salas de aula. Na ocasião, foi 
apresentado o Plano de Retor-
no das Aulas Híbridas e o Guia 
de Implementação do Proto-
colo de Biossegurança e Medi-
das Pedagógicas para Retorno 
às Atividades Presenciais.

O documento, que tem 
41 páginas, elenca informa-
ções sobre a organização do 
espaço escolar e as medidas 
de prevenção e controle da 
Covid-19. Esse conteúdo foi 
elaborado como uma espé-
cie de guia didático, e vai 
orientar professores, gesto-
res e estudantes sobre como 
garantir um ambiente segu-
ro. A cartilha estará disponí-
vel também para consulta no 
site da Secretaria de Estado 
da Educação (www.site.edu-
cacao.go.gov.br).

O governador Ronal-
do Caiado sanciona, nesta 
terça-feira (27), às 9h30, o 
projeto de lei que autoriza o 
Governo de Goiás a transfe-
rir área total de 175 hecta-
res da Plataforma Logística 
Multimodal de Anápolis para 
a Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Goiás 
(Codego). O espaço será uti-
lizado para o assentamento 
de novas empresas.

O presidente da Codego, 

Renato de Castro, partici-
pa da solenidade e estima 
que a vinda de novas indús-
trias para o local deve gerar 
aproximadamente 5 mil no-
vos empregos diretos.

Na oportunidade, tam-
bém serão assinados o ter-
mo de assentamento para 
que quatro indústrias am-
pliem suas plantas fabris no 
Distrito Agroindustrial de 
Anápolis (Daia), com inves-
timentos na ordem de R$ 

56,4 milhões e expectativa 
para criação de mais de 500 
postos de trabalho, e a anu-
ência para que os Correios 
implantem uma agência 
empresarial no Daia.

A unidade será a segunda 
no País a funcionar dentro 
de um distrito industrial 
com 1.100 metros quadra-
dos de área construída, com 
estacionamento de veículos 
e espaço para carga e des-
carga de encomendas.

Plataforma Logística
Em junho, a Assembleia 

Legislativa de Goiás aprovou o 
projeto de lei nº 5988/21, pro-
posto pela Governadoria do 
Estado, que autorizou a trans-
ferência das duas áreas para a 
Codego. A incorporação dos 
terrenos possibilitará a cria-
ção de 108 módulos indus-
triais, que serão destinados 
ao assentamento de novas 
empresas no Distrito Agroin-
dustrial de Anápolis (Daia).

Reprodução

Em Anápolis, governador sanciona projeto de lei que transfere área para Codego

Governador Ronaldo Caiado anuncia R$ 28 
milhões em investimentos para Educação
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A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) recebeu, 

nesta segunda-feira (26/07), 
uma nova solicitação de au-
torização temporária de uso 
emergencial para vacina con-
tra covid-19. Dessa vez, o pe-
dido foi feito pelo laboratório 
chinês Sinopharm e apresen-
tado pela empresa Blau Far-
macêutica, que representa o 
imunizante no Brasil.

Tecnologia
A vacina da Sinopharm é 

produzida a partir de um ví-
rus inativado. O imunizante é 
aplicado em duas doses, com 
um intervalo de três a quatro 
semanas entre elas. O produ-
to é recomendado para pes-
soas acima de 18 anos de ida-
de, de acordo com os dados 
conhecidos até o momento.

“O desenvolvimento da 
vacina não teve estudos clí-
nicos conduzidos no Brasil, 
o que não impede a submis-
são do pedido de autoriza-
ção para uso emergencial ou 
registro na Anvisa. As pes-
quisas foram desenvolvidas 
em países como Argentina, 

Peru, Emirados Árabes, Egito 
e China”, explicou a Anvisa 
em nota. Em maio, esse imu-
nizante foi aprovado para uso 
emergencial pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

Análise e prazos
Segundo o protocolo da 

Anvisa, as primeiras 24 horas 
serão utilizadas para fazer 
uma triagem do processo e 

verificar se os documentos 
necessários para avaliação 
estão disponíveis. Se houver 
informações importantes 
faltando, a agência pode so-
licitar as informações adicio-
nais ao laboratório.

A análise do pedido de 
uso emergencial é feita por 
uma equipe multidiscipli-
nar que envolve especialis-
tas das áreas de Registro, 

Monitoramento e Inspeção 
de Medicamentos.

De acordo com a Resolu-
ção da Diretoria Colegiada 
(RDC) 475/2021, que regu-
lamenta o uso emergencial 
de vacinas, o prazo de aná-
lise do pedido pode ser de 
sete ou 30 dias, a depender 
do caso específico.

Pela norma, o prazo de 
avaliação será de sete dias 

quando houver desenvolvi-
mento clínico da vacina no 
Brasil ou quando o relatório 
ou parecer técnico emitido 
pela autoridade sanitária 
estrangeira seja capaz de 
comprovar que a vacina 
atende aos padrões de qua-
lidade, de eficácia e de se-
gurança estabelecidos pela 
OMS ou pelo ICH (Conselho 
Internacional para Harmo-

nização de Requisitos Téc-
nicos para Medicamentos 
de Uso Humano, do inglês 
International Council for 
Harmonisation of Technical 
Requirements for Pharma-
ceuticals for Human Use) 
e pelo PIC/S (Esquema de 
Cooperação em Inspeção 
Farmacêutica, do inglês 
Pharmaceutical Inspection 
Co-operation Scheme).

Em casos em que não 
são realizados estudos clí-
nicos da vacina no Brasil ou 
quando o relatório ou pa-
recer técnico emitido pela 
autoridade sanitária estran-
geira não for capaz de com-
provar que a vacina atende 
aos padrões de qualidade, 
de eficácia e de segurança 
estabelecidos pela OMS ou 
pelo ICH e pelo PIC/S, o pra-
zo será de 30 dias.

O prazo de avaliação do 
pedido de uso emergencial 
não considera o tempo do 
processo em status de exi-
gência técnica, que é quan-
do o laboratório precisa 
responder questões técni-
cas feitas pela agência den-
tro do processo.

Divulgação

Anvisa recebe pedido para uso emergencial 
de um novo imunizante contra a Covid-19

Ítalo Ferreira é o primeiro 
campeão olímpico da história 
do surfe. O brasileiro alcan-
çou o feito na madrugada 
desta terça-feira e levou a 
medalha de ouro ao superar 
o japonês Kanoa Igarashi na 
final da modalidade nas Olim-
píadas de 2020, realizada 
na praia de Tsurigasaki, por 
15,14 a 6,60, concluindo uma 
participação praticamente 
perfeita na disputa. Na bate-
ria decisiva, deu um show de 
manobras, mesmo após ter 
sua prancha quebrada logo 

no começo da bateria. 
A conquista faz Ítalo se 

consolidar como um dos 
grandes nomes da história 
do surfe na atualidade. Afi-
nal, além de ser o primeiro 
medalhista olímpico de ouro 
da modalidade, também é 
o último campeão mundial, 
em conquista assegurada 
em 2019 - em função da 
pandemia do coronavírus, o 
campeonato não foi realiza-
do no ano passado.

“Eu vim com uma frase 
para o Japão: diz amém que 

o ouro vem. Eu treinei mui-
to nos últimos meses, mas 
só tenho que agradecer a 
Deus por tudo isso, realizou 
o meu sonho e me deu a 
oportunidade de fazer o que 
amo. Meu intuito é ajudar as 
pessoas e a minha família. 
Entrei sem pressão na água 
e consegui o que queria”, 
disse Ítalo Ferreira, após a 
conquista, à TV Globo.

“Queria que a minha avó 
estivesse viva para ver isso. 
Sou muito feliz pelo que me 
tornei, pelo que fiz pelos 

meus pais. Sempre pedi para 
que esse sonho fosse realiza-
do e ele aconteceu. Almejei 
bastante e sonhei. A frase que 
falei está ao lado da minha 
cama. Todos os dias eu orei às 
3h da manhã, pedindo a Deus 
que realizasse meu sonho”, 
acrescentou emocionado.

A medalha de Ítalo é a 
quinta do Brasil nesta edição 
das Olimpíadas, se juntando 
às pratas de Kelvin Hoefler 
e Rayssa Leal no skate e aos 
bronzes de Daniel Cargnin 
no judô e de Fernando Sche-

ffer na natação.
A bateria decisiva come-

çou com um problema ines-
perado para Ítalo, que viu a 
sua prancha se quebrar na 
sua primeira onda na final. 
Mas nem esse contratem-
po parece ter atrapalhado 
o brasileiro. Ele, afinal, logo 
conseguiu uma nota 7, em-
placando uma série de ma-
nobras e batendo forte no 
topo da onda. Na sequência, 
ainda obteve um 5,5, abrin-
do uma boa vantagem.

E ela ainda seria ampliada. 

Em uma ótima ação, entrou 
de backside e atacou o topo 
da onda. Isso rendeu a ele a 
nota 7,77. Deixou, assim, Ítalo 
em vantagem de 14,77 a 5,56, 
ficando muito próximo de ser 
campeão olímpico. E o brasi-
leiro não parou de melhorar. 

Ele entrou de backside 
em outra onda, bateu forte 
no topo da onda e trocou 
de nota, por um 7,37. Assim, 
foi campeão com a vitória 
na bateria por 15,14 a 6,60, 
derrotando o algoz de Ga-
briel Medina nas semifinais.

Ítalo Ferreira é campeão olímpico no surfe e dá 1º ouro ao Brasil em Tóquio

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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898

FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 48 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040

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 whatsa-
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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
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8220 -6898

FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 48 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
GOL 06/06 g4 1.0 copa 
c/ dh só R$15.990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
KOMBI 13/14 standard 
1.4 flex 9 luga res R$34. 
800,00 F:3213-4848 
whatsapp: 8220-6898
-------------------------------
KOMBI 08/08 std 1.4 flex 
só R$25.500,00 F:3213-
4848 whatsapp: 8220-
6898
-------------------------------
JETTA 2011/12 Valor R$: 
50.000,00 Fone:(62) 32 
59-0040
-------------------------------
VECTRA CD 2000/2000 
Valor R$: 18.000,00 Fo 
ne: (62) 3259-0040
-------------------------------
GOL 10/11 g5 prata 1.0 
completo R$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040

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 whatsa-

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2773Goiás, Tocantins e DF, 27 de Julho de 2021



pp:8220-6898
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JAPARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 

/ 98110-9880
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA-------------------------------

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza orçamento, fale 
com o José Francisco F: 
62 99102-5593
-------------------------------
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

-------------------------------
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.
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044

CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(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
-------------------------------
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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O presidente dos 
EUA, Joe Biden, e o 
premier do Iraque, 

Mustafa al-Kadhimi, anunci-
aram nesta segunda-feira o 
fim das missões de combate 
envolvendo militares ameri-
canos em solo iraquiano no 
fim do ano, sete anos de-
pois do retorno das tropas 
ao país árabe para apoiar 
ações contra o grupo terro-
rista Estado Islâmico.

O papel dos EUA no Ira-
que será ficar disponível para 
continuar a treinar, assistir, 
ajudar e lidar com o Estado 
Islâmico se ele se insurgir, 
mas não estaremos mais em 
uma zona de combate até o 
fim do ano” afirmou Biden 
no Salão Oval. Apoiamos o 
fortalecimento da demo-
cracia iraquiana. E estamos 
comprometidos com nossa 
cooperação de segurança e 
nossa luta contra o Estado 
Islâmico. Isso é crucial para a 
estabilidade regional, e nos-
sa cooperação contra o ter-
rorismo continuará, mesmo 
nessa nova fase.

Um comunicado com os 
detalhes do acordo deve 
ser divulgado ainda nesta 
segunda-feira. O impacto da 
medida será mais simbólica 

do que prático. Ainda não 
há, por exemplo, qualquer 
menção à redução nos con-
tingentes no Iraque, hoje em 
torno de 2,5 mil, nem sobre 
a postura diante das milícias 
pró-Irã, com quem os milita-
res americanos se envolvem 
em recorrentes combates e 
ataques localizados. Oficial-
mente, o papel será manter 

o apoio às forças iraquianas 
e proteger locais como a em-
baixada em Bagdá.

“Os números (de milita-
res no Iraque) serão aqueles 
necessários para a missão 
naquele momento” afirmou, 
antes do encontro, a secretá-
ria de Imprensa, Jen Psaki. — 
O real anúncio hoje é sobre 
uma mudança da missão.

“O papel dos EUA no Ira-
que] será ficar disponível 
para continuar a treinar, as-
sistir, ajudar e lidar com o Es-
tado Islâmico se ele se insur-
gir, mas não estaremos mais 
em uma zona de combate até 
o fim do ano” afirmou Biden 
no Salão Oval.  Apoiamos 
o fortalecimento da demo-
cracia iraquiana. E estamos 

comprometidos com nossa 
cooperação de segurança e 
nossa luta contra o Estado 
Islâmico. Isso é crucial para 
a estabilidade regional, e 
nossa cooperação contra o 
terrorismo continuará, mes-
mo nessa nova fase. Um co-
municado com os detalhes 
do acordo deve ser divulgado 
ainda nesta segunda-feira. 

O impacto da medida será 
mais simbólica do que prático. 
Ainda não há, por exemplo, 
qualquer menção à redução 
nos contingentes no Iraque, 
hoje em torno de 2,5 mil, nem 
sobre a postura diante das 
milícias pró-Irã, com quem 
os militares americanos se 
envolvem em recorrentes 
combates e ataques locali-
zados. Oficialmente, o papel 
será manter o apoio às forças 
iraquianas e proteger locais 
como a embaixada em Bagdá.

“Os números (de milita-
res no Iraque) serão aqueles 
necessários para a missão 
naquele momento” afirmou, 
antes do encontro, a secre-
tária de Imprensa, Jen Psaki”. 
O real anúncio hoje é sobre 
uma mudança da missão.

A medida tenta acalmar 
políticos iraquianos de parti-
dos alinhados a Teerã e que 
pressionam o governo local 
a não permitir militares dos 
EUA dentro do Iraque —, em 
janeiro do ano passado, o 
Parlamento chegou a aprovar 
uma lei para expulsar as tro-
pas americanas do país. Na 
época, o então presidente 
Donald Trump ameaçou im-
por sanções contra Bagdá. A 
lei jamais foi implementada.

Reprodução

Biden anuncia fim da missão americana 
no Iraque. EUA vão apoiar tropas locais
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pp:8220-6898
-------------------------------

ALUGUEL
-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador 
Canedo perto do ban-
co Itau centro casa de 
3/4 - 1 sui8130-42 40/94 
90-2310 Whatsapp 8487-
3063
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JAPARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
Negrão de Lima. Não 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. Tel.: 4007-
2717 / 98110-9880
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes + home offi-
ce. 144m. COD. 2375. 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4 no 
setor Aeroporto. Sala de 
estar e jantar, cozinha, 
banheiro social, banheiro 
serviço e 1 vaga de ga-
ragem. aluguel sem bu-
rocracia. Tel.: 4007-2717 

/ 98110-9880
-------------------------------

VENDA
GOIÂNIA-------------------------------

APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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
-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONS-
TRUTIR CIVIL fazemos 
reformas, pintura, ma-
nutenção geral, construi-
mos, serviço gerais de 
limpeza orçamento, fale 
com o José Francisco F: 
62 99102-5593
-------------------------------
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

-------------------------------
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.
-------------------------------
JOÃO 74 anos, 1,87 de 
altura, 85 quilos, viúvo. 
Deseja conhecer uma 
companheira acima de 
57 anos de bom nível e 
que dirige automóvel. F: 
3206-1088/99632-4789 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044

CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(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
-------------------------------
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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O polêmico vídeo publi-
cado por Wesley Safadão 
nos stories do Instagram 
ainda está rendendo as-
sunto e manifestações de 
repúdio nas redes sociais. 
Nas imagens, que foram 
deletadas após o cantor ser 
alvo de inúmeras criticas.

O pastor André Vitor, 
amigo da família do Safa-
dão, aparece abraçando 
uma menina por trás e, 
em seguida, puxando sua 
blusa para baixo depois de 
se afastar uma pouco da 
criança.  A atitude do pastor 
após encostar na menina foi 
interpretada por internau-
tas como uma tentativa de 

esconder uma possível exci-
tação. Com isso, André vem 
sendo criticado e acusado 
de pedofilia. Safadão saiu 
em defesa do amigo.

“O André é uma pessoa 
de dentro de casa, um ami-
go, um irmão que confia-
mos. Pouquíssimas pesso-
as frequentam nossa casa, 
jamais permitiria a convi-
vência de alguém que não 
confio com minha família, 
que é meu bem mais pre-
cioso na vida. É uma injus-
tiça muito grande o que es-
tão fazendo com ele, quem 
o conhece sabe da índole, 
caráter e, principalmente, 
do coração que ele tem...”. 

Um dos documentá-
rios de maior impac-
to exibidos em for-

ma de série pela Netflix, Wild 
Wild Country conta a história 
do guru indiano Bhagwan 
Shree Rajneesh, conhecido 
como Osho, que ergueu uma 
cidade no interior do Oregon, 
nos Estados Unidos. Até o 
final deste ano, outra série 
em formato parecido deverá 
ganhar o planeta através do 
mesmo canal de streaming. 
Trata-se da história do mé-
dium goiano João de Deus, 
que por quatro décadas re-
alizou cirurgias e fez atendi-
mentos espirituais no muni-
cípio de Abadiânia, em Goiás.

Ao contrário da comuni-
dade erguida nos EUA pelo 
Osho – em que a trama real 
envolvia planos de assassi-
natos, manipulação eleitoral 
e bioterrorismo –, a história 
de João de Deus estará cen-
trada principalmente nos 
extremos que separam as 
supostas curas e as acusa-
ções contra ele de assédio 
sexuais feitas por centenas 
de mulheres. João de Deus já 

foi condenado a 20 anos de 
cadeira e cumpre prisão em 
regime domiciliar. O médium 
aguarda outros julgamentos.

A gravação do documen-
tário deu a João de Deus 
um pouco de tranquilidade 
financeira. O médium, que 
tem uma fortuna de 100 
milhões de reais, está com 
os bens bloqueados e recla-
mava que não tinha dinheiro 
nem para pagar seus advoga-
dos. A empresa Grifa Filmes, 

que produz o documentário, 
fechou no final de abril um 
termo de compromisso com 
João de Deus e a Casa Dom 
Inácio de Loyola, que perten-
ce ao médium. Pelo contra-
to, João de Deus recebeu 70 
mil reais adiantados em tro-
ca de seus arquivos pessoais. 
São fotos, documentos e gra-
vações mostrando as curas.

O documentário vai abor-
dar a vida do médium desde 
a adolescência, quando ele 

diz ter visto uma imagem de 
uma santa, que o conduziu 
para o caminho do curandei-
rismo. Nestas quatro déca-
das, João atendeu cerca de 
dez milhões de pessoas, in-
cluindo ex-presidentes da Re-
pública, ministros do Supre-
mo e autoridades de diversas 
esferas do poder político. Na 
primeira conversa com a pro-
dutora, João negou que te-
nha assediado mulheres. Ele 
insiste que é inocente.

“João de Deus”: Documentário da 
Netflix sobre o infame médium

Wesley Safadão se pronun-
cia sobre acusação de as-
sédio em vídeo ” Injustiça”


