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A juíza Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, rejeitou denúncia reapresentada pelo MPF 
(Ministério Público Federal) contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do sítio de Atibaia, fruto da Operação Lava Jato. 

DIÁRIO DO ESTADO
Justiça Federal rejeita denúncia contra 
ex-presidente Lula sobre sítio em Atibaia

Covid: Curva de 
mortes durante a 
pandemia completa 
60 dias sem alta  p4 p8

Ex-Ken humano marca 
transplante de útero no Brasil
A influenciadora Jéssica Alves está com a data de sua cirurgia de transplan-
te de útero marcada. O ex-ken humano será a primeira mulher trans do 
mundo a passar pelo procedimento, que custará cerca de R$ 220 mil.

p4

O calor em Goiás deve ser intenso e os termômetros podem marcar 
35ºC nesta segunda (22). Segundo boletim meteorológico do Centro 
de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o Cimehgo, 
a previsão é de temperaturas máximas elevadas e umidade relativa 
do ar baixa. Conforme o órgão, a umidade do ar deve ficar abaixo 
de 20%, com registro de névoa seca e céu claro pela manhã.

Calor em Goiás deve 
ser intenso e termômetros 
podem marcar 35ºC  p2
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O calor em Goiás deve 
ser intenso e os ter-
mômetros podem 

marcar 35ºC nesta segunda 
(22). Segundo boletim me-
teorológico do Centro de 
Informações Meteorológi-
cas e Hidrológicas de Goi-
ás, o Cimehgo, a previsão é 
de temperaturas máximas 
elevadas e umidade rela-
tiva do ar baixa. Conforme 
o órgão, a umidade do ar 
deve ficar abaixo de 20%, 
com registro de névoa seca 
e céu claro pela manhã.

Em Goiânia, deve haver 
céu claro, temperaturas 
amenas pela manhã e ele-
vadas no período da tarde. A 
temperatura máxima é 32ºC 
e a mínima, 16ºC. A umida-
de relativa do ar, por sua vez, 
deve registrar declínio no 
período da tarde, com índice 
na casa dos 18%.

Em municípios como Ru-
biataba, Ceres e Santa Hele-
na a previsão é de máxima 
de 33ºC. Já em Porangatu, ela 
é de 35ºC. De acordo com o 
boletim, a massa de ar seco e 
quente mantém o tempo es-
tável com céu claro, tempe-
raturas máximas elevadas e 
a umidade relativa do ar em 
declínio no período da tarde, 
com índices abaixo dos 30%.

“A névoa seca é outro fe-
nômeno recorrente neste 

período do ano, trazendo o 
aspecto acinzentado com tons 
avermelhados ao observar o 
céu devido aos vários poluen-
tes como a poeira, fumaça e 
outros acumulados na atmos-
fera”, explicou o Cimehgo.

Calor em Goiás deve ser 
sentido ao longo da sema-
na. Ainda de acordo com o 
Cimehgo, as altas tempera-
turas no estado devem ser 
sentidas ao longo semana. 
A previsão é de tempo está-

vel com sol. “O destaque fica 
para a temperatura máxima 
elevada e a umidade relativa 
do ar que segue em declínio 
no período da tarde”, prevê 
a metereologia.

Algumas regiões de Goi-
ás devem ser mais afetadas 
pelo tempo quente, como a 
região Oeste, cuja previsão 
de é temperatura máxima 
de 36ºc, com umidade rela-
tiva do ar a 16%.

À reportagem, a diretora 

técnica do Hospital de Do-
enças Tropicais (HDT), Karine 
Borges de Medeiros, expli-
cou que o tempo seco pode 
aumentar os riscos à saúde, 
causando desconfortos físi-
cos e surgimento de doenças.

De acordo com ela, é nor-
mal a ocorrência de queda na 
imunidade, quadros de desi-
dratação; taquicardia (cora-
ção acelerado); tontura; res-
secamento de mucosas, tais 
como olho, nariz, boca e pele.

A médica afirma, ainda, 
que a baixa umidade au-
menta o risco de doenças 
respiratórias. Karine explica 
que a mucosa nasal pode 
apresentar pequenas fissu-
ras e rachaduras em razão 
do ressecamento, facilitan-
do a entrada de patógenos 
e germes por vias aéreas. 
“Por isso é tão comum o 
aparecimento de resfriados 
e doenças alérgicas como a 
rinite, por exemplo”, disse.

Reprodução

A Prefeitura de Goiânia 
não mede esforços para 
garantir à cidade toda a 
beleza e alegria das cores 
presentes em ornamenta-
ções que se utilizam das 
mais belas e diversas espé-
cies de plantas. Segundo a 
Comurg, alternativas que 
evitam a contaminação do 
solo e garantem sustenta-
bilidade estão nos basti-
dores de todo o processo 
de ornamentação.

Para isso, a Comurg 
conta com quatro viveiros 
(Meia Ponte, Redenção, 
Residencial Kátia e Nova Es-
perança), onde mais de 200 
colaboradores trabalham 
no plantio e na produção 
do próprio adubo, a com-
postagem – processo bio-
lógico de decomposição de 
matéria orgânica –, como 
meio sustentável de cultivo.

Para Alex Gama, pre-
sidente da companhia, 
“enquanto houver vida, 
haverá resíduos, por isso 
investir em sustentabili-
dade, além de responsa-
bilidade social, é uma das 
principais prioridades da 
atual gestão, em todos os 
quesitos”, afirma o gestor.

A exuberância de cada 
espécie depende funda-
mentalmente da forma 
como é realizado o pro-
cesso de produção, e para 
que haja garantia da vita-
lidade de cada planta são 
necessários cuidados que 
vão além da poda e agua-
gem, sendo a composta-
gem o mais importante.

“A compostagem nada 
mais é do que o reapro-
veitamento de materiais 
orgânicos como palha de 
arroz, detritos bovinos e 
galhos das podas de árvo-
res, que após serem tritu-
rados são misturados com 
terra, formando o substra-
to que vai adubar e garan-
tir a qualidade do cultivo. 
Todo processo biológico 
é executado nos viveiros 
sem uso de fertilizantes 
químicos, o que gera gran-
de economia e sustentabi-
lidade”, explicou Marcelo 
Oliveira, especialista de 
compostagem do viveiro 
Nova Esperança.

Calor em Goiás deve ser intenso e 
termômetros podem marcar 35ºC

O ex-prefeito de Goiânia, 
Iris Rezende (MDB), de 87 
anos, voltou para a Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Instituto Neurológico de Goi-
ânia após uma convulsão na 
noite de sábado (21/8).

Segundo o cardiologista 
Salvador Rassi, o político 
teve uma convulsão e foi 
sedado e intubado por pre-
caução. Iris se recupera de 
um Acidente Vascular Cere-
bral Hemorrágico (AVCH) e 
do procedimento cirúrgico 
feito para conter a hemor-
ragia na cabeça.

Ainda de acordo com o 
médico, convulsões são es-
peradas após um AVC. Se-
gundo ele, o político voltou 
para a UTI “para ficar sob 

vigilância mais constante”. 
O médico disse ainda que, 
Iris Rezende precisou ser in-
tubado por segurança, mas 
que pode ser extubado ain-
da neste domingo (22/8).

Relembre a internação
Iris Rezende foi interna-

do após sentir fortes do-
res de cabeça, no final da 
manhã do último dia 6 de 
agosto. O emedebista esta-
va em seu escritório quan-
do se sentiu mal e pediu 
para ser levado ao hospital. 
Iris recebeu alta da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
no fim da manhã da última 
segunda-feira (16/8).

Após cinco dias inter-
nado, o estado de saúde 

de Iris evoluiu de ‘crítico’ 
para ‘grave’ e houve me-
lhora no nível de consci-
ência. Ele foi extubado e 
começou a respirar espon-
taneamente. Na ocasião, 
Ana Paula, filha de Iris, 
informou que ele já estava 
reconhecendo a família. 
“Ele não está 100% sem a 
sedação, as vezes está um 
pouco confuso, mas já re-
conheceu os familiares. Ele 
também pediu para ir em-
bora e pediu água, é um 
bom sinal para nós”, disse.

A equipe médica come-
çou discutir a possibilida-
de de alta, na quinta-feira 
(19/8), quando o ex-prefei-
to apresentava “boa evo-
lução do quadro neuroló-

gico” e segundo o boletim 
médico, estava com estado 
de saúde regular e estável. 
A previsão era que nesta 
semana Iris iniciasse dieta 
oral, quando seria analisada 
a capacidade de deglutição.

Vida saudável de Iris
Aos 87 anos, Iris Rezen-

de (MDB) é um atleta e leva 
uma vida saudável e de mui-
ta proximidade com a famí-
lia. Acostumado a correr 
vários quilômetros em corri-
das de rua, o ex-prefeito de 
Goiânia treina três vezes por 
semana com personal.

Pessoas próximas do 
emedebista, que contaram 
um pouco da rotina e estilo 
de vida de Iris. O ex-prefeito 

tem o costume de acordar 
sempre cedo e se exercitar. 
Enquanto morava em fren-
te ao Bosque dos Buritis, 
costumava caminhar, mas 
logo ganhou de presente 
uma esteira e passou a fa-
zer as atividades em casa, o 
que ainda acontece na re-
sidência do Marista, onde 
vive há quase dez anos.

Quem visita o gestor é 
bem tratado. Comedor de 
frutas compulsivo, o que ele 
sempre admitiu, é comum 
ele oferecer goiaba, mamão 
e manga aos convidados. 
Ele mesmo come de manhã, 
de tarde e de noite. Amigos 
relatam que ele diz ser esse 
um motivo dele sempre ter 
tido muita saúde.

Iris volta para UTI de hospital de Goiânia após convulsão
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O governador Ronaldo 
Caiado (DEM) parti-
cipou neste sábado 

(21/08) na cidade de Goiás 
do encerramento da Expedi-
ção Desafiando Limites, que 
desbravou os mais de 300 
quilômetros do Caminho de 
Cora Coralina, única trilha 
de poesias do mundo, que 
corta oito municípios, oito 
povoados e três unidades 
de conservação ambiental. 
Na reta final do trajeto, ele 
caminhou mais de oito qui-
lômetros ao lado do ultra-
maratonista Márcio Villar, 
embaixador do percurso. 

 Durante o evento de en-
cerramento, o Governo do 
Estado anunciou que a Ex-
pedição Desafiando Limites 
será realizada todos os anos, 
durante transferência da ca-
pital para cidade de Goiás. 

 O ponto de encontro foi 
no antigo Arraial do Ferreiro, 
no início da tarde. De lá parti-
ram rumo ao trecho da Estra-
da Imperial/Real, já no Parque 
Municipal da Estrada Imperial, 
até o Largo da Carioca. A cida-
de de Goiás foi a última pa-
rada, onde o Caminho segue 
pelas antigas ruas e tem como 
marco final a casa de Cora 
Coralina, que hoje abriga um 

museu. “É um percurso que 
encanta. Significa resgatar a 
história, mostrar como nossos 
antepassados viveram e ter 
orgulho”, relatou Caiado. 

 Secretário-geral de Go-
verno, Adriano da Rocha 
Lima explicou que a partir de 
2022 a expedição será em ju-
lho, na semana que antece-
de a tradicional transferên-
cia da capital para a cidade 
de Goiás. A escolha da data é 

estratégica. “Além de não ter 
chuva, é mais fresco e no pe-
ríodo de férias”, resumiu ao 
indicar que esse período do 
ano vai atrair mais turistas. 

Parcerias
Para as próximas edições, 

o Estado planeja estabelecer 
parcerias capazes de ampliar 
o suporte aos peregrinos de 
todo o Brasil e até estrangei-
ros. A ideia é firmar contrato 

com empresas especializadas 
em turismo, com pacotes que 
incluam traslado, passagens, 
hospedagens e alimentação. 
“E ainda, apoio logístico a cada 
7,5 quilômetros, com pontos 
de hidratação. Enfim, toda 
assistência necessária e apoio 
de profissionais da saúde que 
possam ajudar na recuperação 
física do peregrino para o dia 
seguinte”, projetou Adriano. 

 Presidente da Goiás Turis-

mo, Fabrício Amaral relatou 
que o sucesso do Caminho 
de Cora despertou interesse 
de outros municípios goia-
nos em criar seus próprios 
roteiros turísticos. “Temos 
pelo menos 10 pedidos para 
criação de novos caminhos”, 
relatou ao citar exemplo que 
contemplará a região do Rio 
Araguaia.  “Vamos criar, com 
certeza. E dar consultoria e 
apoio para quem também 

quiser: Caminho das Emas, 
Caminho dos Veadeiros, por-
que os resultados para de-
senvolvimento econômico e 
social são fantásticos”, disse. 

 
Caminho de Cora 

Na tarde deste sábado, o 
governador foi acompanha-
do por uma comitiva de atle-
tas e convidados. Logo nos 
primeiros quilômetros de 
caminhada, entre as belezas 
do Cerrado e uma breve pa-
rada no Rio Vermelho para 
refrescar o rosto com a água 
gelada, declarou que ain-
da pretende realizar todo o 
percurso em três etapas: “A 
primeira, montada na minha 
mula Estrela. A segunda, de 
bicicleta e a terceira, a pé.” 

 Acostumado a percorrer 
longas distâncias em circuitos 
nacionais e internacionais, 
o embaixador Márcio Villar 
mencionou as belezas natu-
rais de Goiás como o grande 
diferencial do trajeto. Tanto 
que revelou o desejo de fazer 
uma tatuagem em homena-
gem. “Já fiz vários percursos 
no mundo e nunca vi nenhum 
igual a esse. Em nenhum ca-
minho no mundo se tem essa 
segurança e beleza”, comen-
tou o ultramaratonista. 

Com a meta de fortalecer 
a cadeia produtiva do turis-
mo no Estado, o governador 
Ronaldo Caiado, acompa-
nhado dos ministros Gilson 
Machado Neto (Turismo) 
e João Roma (Cidadania), 
anunciou, nesta sexta-feira 
(20/08), em Goiânia, o re-
passe de R$ 84 milhões em 
linhas de crédito para o 
setor, considerado um dos 
mais impactados pela pan-
demia da Covid-19.

Os recursos do Governo 

Federal são do Fundo Ge-
ral do Turismo (Fungetur) e 
serão disponibilizados via 
Agência de Fomento de Goi-
ás (GoiásFomento). A ação 
tem como objetivo ampliar 
investimentos e assegurar a 
manutenção de empregos 
e empresas. Ainda na capi-
tal, com presença do pre-
feito Rogério Cruz, o chefe 
do Executivo estadual e os 
gestores federais também 
participaram da entrega de 
22 veículos que darão mais 

mobilidade à assistência so-
cial do município e da Região 
Metropolitana.

“Estamos escrevendo um 
momento histórico ao im-
pulsionar a cadeia produtiva 
do turismo em Goiás”, afir-
mou o governador. Em seu 
discurso, no Palácio das Es-
meraldas, Caiado agradeceu 
a parceria com o Governo 
Federal. Também disse ser 
apaixonado pelas belezas 
naturais do Estado e que 
tem trabalhado para ampliar 

ações de valorização ao pa-
trimônio histórico material e 
imaterial do Cerrado. “Nosso 
povo é ordeiro, trabalhador 
e determinado. Que possa-
mos, cada vez mais, ter uma 
gestão avançada, pautada 
no diálogo e voltada aos 
mais humildes”, projetou.

Do valor total, a Goiás-
Fomento já liberou R$ 19,5 
milhões em 289 contratos 
de operação de crédito, 
com expectativa de gerar 
ou preservar 2.067 postos 

de trabalho. Outros R$ 13,7 
milhões estão aprovados e 
em processo de contratação, 
alocados em 306 contratos 
de operação de crédito, e 
com expectativa de gerar ou 
preservar 1.896 empregos. 
Há ainda R$ 3,9 milhões em 
análise. “Esses investimen-
tos são fundamentais para 
a recuperação do turismo”, 
afirmou o ministro Gilson 
Machado Neto, ao explicar 
que além do valor destinado 
para Goiás, o Governo Fede-

ral também aportou recursos 
via Caixa Econômica Federal 
(R$ 1,2 bilhão) e BRB (R$ 521 
milhões). Ambos voltados 
para o setor turístico.

Do total de recursos, a 
GoiásFomento tem ainda 
R$ 46,7 milhões disponíveis 
para que o empresariado 
do setor de turismo possa 
contratar, e alavancar a sua 
empresa, em especial agora, 
em que a economia dá os 
primeiros passos na retoma-
da pós-pandemia.

Reprodução

Goiás recebe R$ 84 milhões para fortalecer o setor de Turismo

Caiado percorre oito quilômetros do Caminho 
de Cora em “Expedição Desafiando Limites”
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A juíza Pollyanna Kelly 
Maciel Medeiros Mar-
tins Alves, da 12ª Vara 

Federal Criminal de Brasília, 
rejeitou denúncia reapresen-
tada pelo MPF (Ministério 
Público Federal) contra o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) no caso do sítio 
de Atibaia, fruto da Operação 
Lava Jato. A decisão foi toma-
da no sábado (21).

Alves também refutou 
a denúncia contra todos os 
demais envolvidos no caso 
que havia tramitado na 13ª 
Vara Federal de Curitiba, en-
tão sob o comando de Sergio 
Moro. Cabe recurso.

 Na peça de 45 páginas, 
a magistrada afirmou que a 
Procuradoria deixou de fazer 
“a adequação da peça acusa-
tória” às recentes decisões 
tomadas pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal). Ela ainda 
extinguiu punição a Lula em 
razão de prescrição de pena.

Alves não se manifestou 
sobre o mérito das acusa-
ções feitas pela Lava Jato 
—no caso, se o petista e os 
demais investigados são cul-
pados ou inocentes. Ao rejei-
tar a denúncia, Alves se ate-
ve à visão do STF, que tratou 
de questões processuais.

A Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal 
informou à Folha que o pro-
curador Frederico Paiva, en-
carregado do caso, não co-

mentaria a decisão judicial.
O Supremo decretou a 

nulidade do processo, após 
condenação em primeira e 
segunda instância, sob o ar-
gumento de que Moro era 
incompetente e parcial para 
julgá-lo. Ou seja, a acusação 
não deveria ter sido julgada 
na capital paranaense, e o 
então juiz, que posterior-
mente assumiu o cargo de 
ministro da Justiça do gover-
no Jair Bolsonaro, não atuou, 
segundo o tribunal, de forma 
imparcial nos processos.

O advogado Cristiano Za-

nin, que defende Lula, afirmou 
que a decisão reforça que o 
petista “foi vítima de uma per-
seguição nos últimos anos”.

De acordo com criminalis-
ta, o caso do sítio de Atibaia, 
“tal como todas as outras 
acusações lançadas contra o 
ex-presidente, foi construído 
a partir de mentiras e de-
turpações jurídicas idealiza-
das por alguns membros do 
Ministério Público que não 
honram a prestigiosa insti-
tuição”. Segundo a denúncia, 
os réus praticaram os crimes 
de corrupção passiva e ativa 

e lavagem de dinheiro.
A juíza ainda negou qual-

quer punição no episódio da 
suposta reforma realizada 
no sítio em troca de propina 
para favorecimento das cons-
trutoras OAS e Odebrecht aos 
envolvidos com mais de 70 
anos em razão de prescrição.

“Declaro extinta a punibi-
lidade dos denunciados sep-
tuagenários Luiz Inácio Lula 
da Silva, Emílio Alves Ode-
brecht, Alexandrino de Salles 
Ramos de Alencar e Carlos 
Armando Guedes Paschoal”, 
escreveu a magistrada. Tam-

bém ficou livre de punição 
José Aldemário Pinheiro Fi-
lho, o Léo Pinheiro, da OAS.

A razão para a tomada de 
decisão, segundo a juíza, se 
dá em decorrência dos posi-
cionamentos recentes do STF. 
“O Supremo Tribunal Federal, 
nas decisões proferidas nos 
Habeas Corpus n. 193.726/PR 
e Habeas Corpus n. 164.493/
PR, decretou a nulidade de 
todos os atos decisórios pro-
feridos no feito pelo então 
juiz federal Sergio Fernando 
Moro”, escreveu.

“Na hipótese em análise, 

parte significativa das pro-
vas que consubstanciavam 
a justa causa apontada na 
denúncia originária foi in-
validada pelo Supremo Tri-
bunal Federal, o que findou 
por esvaziar a justa causa até 
então existente, sendo certo 
que o Ministério Público Fe-
deral não se desincumbiu de 
indicar a este Juízo quais as 
provas e elementos de pro-
vas permaneceram válidos e 
constituem justa causa, que 
se traduz em substrato pro-
batório mínimo de indícios 
de autoria e materialidade 
delitivas, para dar início à 
ação penal”, afirmou Alves.

Dessa forma, segundo a ju-
íza, “não há como prosseguir 
a ação penal sem que o Minis-
tério Público Federal realize a 
adequação da peça acusatória 
aos ditames da decisão pro-
ferida pelo Supremo Tribunal 
Federal mediante o cotejo das 
decisões e provas delas resul-
tantes e detração daquelas 
que foram anuladas”.

Segundo a juíza, falta de-
monstração de “justa causa 
na ratificação da denúncia 
por ressentir-se de indicar 
documentos e demais ele-
mentos de provas que a 
constituem, tendo em vista 
a prejudicialidade da de-
núncia original ocasionada 
pela decisão/extensão de 
efeitos prolatada pelo Su-
premo Tribunal Federal”.

Divulgação

Sítio em Atibaia: Justiça Federal rejeita 
denúncia contra o ex-presidente Lula 

A curva de mortes por 
Covid-19 voltou à estabilida-
de, neste domingo (22), após 
leve queda registrada ontem 
(21). No levantamento fei-
to por VEJA, o Brasil apre-
sentou, hoje, média móvel 
de 781,3 óbitos, com índice 
de -13,42% de variação em 
comparação aos números 

registrados em 8 de agosto. 
A avaliação é feita por infecto-
logistas, que fixam a variação 
de 15% na comparação com 
o índice registrado há duas 
semanas como ponto de in-
flexão para que se mude o pa-
tamar de risco. Abaixo disso, 
é considerada a estabilidade. 
Assim, o país completa 60 dias 

sem que a curva de vítimas 
fatais registre alta. Neste fim 
de semana, pela primeira vez 
desde 6 de janeiro, o Brasil 
computou médias móveis de 
mortes abaixo de 800.

Na média móvel de casos, 
o cenário no Brasil também 
é de estabilidade. O índice 
deste domingo aponta mé-

dia móvel de 29.541,7 novos 
diagnósticos, com variação de 
-9,03% na comparação com 
o segundo domingo do mês. 
Estes dados, divulgados pelo 
Ministério da Saúde, mostram 
a potência da vacinação no 
combate ao coronavírus.

Nas últimas 24 horas, o 
Brasil registrou 14.404 novos 

diagnósticos positivos e 318 
novos óbitos por Covid-19. 
Em toda a pandemia, são 
20.570.891 contaminados 
pelo vírus e 574.527 vítimas 
em todo o território nacional.

Os gráficos abaixo mos-
tram a evolução diária da 
média móvel no Brasil, nas 
cinco regiões geográficas, 

nos 26 estados da Federa-
ção (mais o Distrito Federal) 
e nas 27 capitais do país. O 
cálculo de médias móveis 
consiste em somar todos os 
registros dos últimos sete 
dias e dividir o total por 
sete. Assim, é possível ter 
uma visão ampla do atual 
momento da pandemia.

Covid-19: Curva de mortes durante a pandemia completa 60 dias sem alta

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 bran-
co 1.4 attractive só 17 
mil km seminovo com-
pleF: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

Veículos
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Segundo o Daily Mail, a 
influenciadora Jéssica Alves 
está com a data de sua cirur-
gia de transplante de útero 
marcada. O ex-ken huma-
no será a primeira mulher 
trans do mundo a passar 
pelo procedimento, que 
custará cerca de R$ 220 mil.

Conhecida anteriormen-
te como ‘Ken Humano’, a in-
fluenciadora tem o sonho de 
ser mãe e deseja passar pelo 
processo da gravidez. Ante-
riormente, ela teria decidi-
do passar pela cirurgia fora 
país, mas mudou de ideia.

“Eu fiz muitos exames 
na Turquia para ver se po-
deria fazer a cirurgia, mas 
mudei de ideia e vou ao 

Brasil onde minha família 
está”, explicou. Ela deci-
diu não revelara identidade 
do médico, afinal a cirurgia 
nunca foi feita em uma mu-
lher trans. Jéssica também 
garantiu que só passará pelo 
procedimento se ele for se-
guro, e por isso ainda precisa 
fazer alguns exames.

Se tudo der certo, a in-
fluenciadora poderá gerar 
um bebê. Ao Daily Email, 
Jéssica disse que espera-
va ficar gravida de forma 
natural, mas isso não será 
possível nem mesmo com 
o sucesso da cirurgia, pois 
o útero transplantado 
não estaria conectado às 
trompas de Falópio.

A Netflix lançará, nesta 
quarta-feira (25/08), 
a nova minissérie da 

plataforma, ClickBait. Em uma 
temática em suspense, a tra-
ma trará o mundo das redes 
sociais e uma discussão sobre 
a cultura do “cancelamento”. 
Com este lançamento, a em-
presa tenta se aproximar de 
outro grande sucesso de te-
levisão britânica, Black Mirror.

Dividido em oito episó-
dios, a trama, que envolve 
sequestro, abuso sexual, 
mentiras e muito mistério, 
vai colocar os usuários da 
internet no controle de um 
crime. A história estará em 
volta de Nick Brewer, inter-
pretado por Adrian Grenier. 
A personagem é sequestra-
da e sua vida passa a depen-
der de um jogo online.

Nick, que, aparentemen-
te, é uma pessoa passional, 
bom marido, bom pai e 
ótimo amigo, possui mui-
tos segredos que podem 
valer sua vida. após seu 
desaparecimento, a perso-
nagem surge em um vídeo 
na internet, machucado e 
segurando um cartaz com a 
frase: “Eu abuso de mulhe-
res, Com cinco milhões de 

visualizações eu morro”.
Até a família de Nick, que 

está, desesperadamente, 
tentando descobrir a pes-
soa por trás do crime, passa 
a duvidar se ele é uma víti-
ma ou é culpado do que o 
acusam. Além de Grenier, a 
minissérie traz outros atores 
já conhecidos, como Betty 
Gabriel, Jaylin Fletvher, Zoe 
Kazen e Motell Gyn Foster. 

Clickbait: série de suspense 
da Netflix sobre redes sociais

Ex-Ken humano 
marca transplante 
de útero no Brasil


