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O nível de água do reservatório da maior hidrelétrica em Goiás em potencial de energia está abaixo de 10%. O nível é menor que o registra-
do em agosto de 2001, de 11%, quando houve um apagão no Brasil. Outras usinas apresentam níveis um pouco melhores, mas ainda baixos: 
20,50% e 15,83%, respectivamente. O volume útil atual da hidrelétrica de Itumbiara está em 9,77%. No mesmo período do ano de 2001

DIÁRIO DO ESTADO
A maior hidrelétrica em Goiás está com o
reservatório menor que em ano do apagão

ONU: Talibã 
quebra promes-
sas de respeitar 
mulheres  p2

p8

Pelé recebe alta da UTI e segui-
rá em recuperação no quarto
“O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica 
e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir 
de agora, em recuperação no quarto”, afirma o comunicado do hospital.

p3

Goiânia inicia uma nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. 
A administração municipal começa a aplicar a terceira dose em idosos com 
idade a partir de 70 anos, que receberam a segunda dose há seis meses, e 
em pessoas imunossuprimidas com idade acima de 60 anos. O município 
também começa a vacinar nesta quarta os jovens de 17 anos, além de ado-
lescentes de 12 a 16 anos com deficiência, gestantes e puérperas.

Goiânia inicia a terceira 
dose para idosos e primei-
ra para adolescentes   p2

p8
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Goiânia inicia uma 
nova fase da cam-
panha de vacinação 

contra a Covid-19. Nesta 
quarta-feira (15/9), a ad-
ministração municipal co-
meça a aplicar a terceira 
dose em idosos com idade 
a partir de 70 anos, que 
receberam a segunda dose 
há seis meses, e em pesso-
as imunossuprimidas com 
idade acima de 60 anos, 
que tomaram a segunda 
dose há mais de 28 dias. O 
município também começa 
a vacinar nesta quarta os 
jovens de 17 anos, além 
de adolescentes de 12 a 16 
anos com deficiência, ges-
tantes e puérperas.

ara a primeira dose é 
necessário apresentar um 
documento com foto, CPF 
e comprovante de endere-
ço. Para segunda e terceira 
doses é preciso apresentar 
o cartão de vacinação e um 
documento com foto.

A partir de hoje, nove 
pontos de vacinação esta-
rão disponíveis aos idosos 
e imunossuprimidos que se 
enquadram para receber a 
terceira dose, sete para apli-
cação de primeira dose para 
pessoas com idade acima de 
18 anos, sem agendamento, 
e três locais para adolescen-
tes de 12 a 16 anos, com a 
necessidade de agendamen-

to pelo aplicativo ou site da 
Prefeitura de Goiânia.

No caso dos adolescen-
tes com idade entre 12 e 16 
anos, a vacinação nesse pri-
meiro momento será para 
gestantes e puérperas, além 
de pessoas com deficiência, 
que precisam comprovar a 
condição. Os imunossupri-
midos deverão apresentar 
uma autodeclaração que 
está disponível no site Imu-
nizaGyn, onde também se 
encontra a lista das doenças.

Devido à baixa procura, o 
atendimento no drive-thru 
passa a ser exclusivo aos ido-
sos com mais de 70 anos para 
aplicação da terceira dose.

SEM AGENDAMENTO
Moradores de Goiânia 

que não receberam nenhu-
ma dose de vacina contra 
a Covid-19 continuam sen-
do vacinados sem agenda-
mento. Nesta segunda-feira 
(13/9), quem tem 18 anos 
ou mais pode procurar um 

dos 19 locais de vacinação 
distribuídos pela capital. 
Sendo que, na região Norte, 
o atendimento acontece na 
modalidade drive-thru no 
Shopping Passeio das Águas, 
por meio da distribuição de 
2 mil senhas. O atendimento 
é feito das 8h às 17h.

Já para a aplicação da 
segunda dose dos imuni-
zantes Pfizer, AstraZene-
ca e Coronavac com data 
marcada para 13 de se-
tembro ou em atraso, são 

nove locais de atendimen-
to, que funcionam das 8h 
às 17h, exceto a Área 1 da 
PUC Goiás, que atende até 
às 16h. Para este público 
também não é necessário 
agendamento. No caso das 
gestantes e puérperas (mu-
lheres com até 45 dias após 
o parto), o atendimento 
continua no Centro Munici-
pal de Vacinação, que tam-
bém está disponível para a 
imunização de idosos com 
a segunda dose em atraso.

Reprodução

No início da noite des-
ta terça-feira (14), o Su-
perior Tribunal de Justiça 
Desportiva concedeu li-
minar favorável para Con-
fiança, Goiás e Vila Nova. 
O trio entrou com ação 
solicitando liberação de 
público nas partidas como 
mandante no Campeona-
to Brasileiro Série B.

O pedido dos clubes 
foi deferido parcialmen-
te por Otávio Noronha, 
presidente do STJD do Fu-
tebol, condicionadas aos 
municípios que permitam 
a presença de público e 
desde que observadas 
todas as exigências desta-
cadas nas normas locais .

A Prefeitura de Goiâ-
nia autorizou, na última 
semana, a realização de 
eventos-teste com a pre-
sença de até 1.500 pes-
soas. Restava apenas a li-
beração por parte da CBF. 
Como não houve consen-
so entre as equipes parti-
cipantes, Goiás, Vila Nova 
e Confiança decidiram 
ingressar com ação no 
STJD, buscando igualdade 
de tratamento com o Cru-
zeiro, que havia consegui-
do uma liminar favorável 
anteriormente e já estava 
contando com torcedores 
nos seus jogos.

TORCEDORES
A liminar conseguida 

pelos clubes tem efeito 
imediato. Ou seja, a partir 
dos próximos jogos como 
mandantes, Goiás e Vila 
Nova podem ter a presen-
ça de seus torcedores. O 
time esmeraldino recebe o 
Brasil de Pelotas/RS às 19h 
de sábado, na Serrinha, 
enquanto o Tigre atua no 
Onésio Brasileiro Alvaren-
ga às 21h30 de terça-feira 
(21), contra o Confiança.

Goiânia inicia a terceira dose para 
idosos e primeira para adolescentes 

O Tribunal de Justiça 
de Goiás (TJ-GO) decidiu 
por unanimidade nesta 
terça-feira (14), que João 
Teixeira de Faria deixe o 
presídio e volta  a cumprir 
prisão domiciliar. De acor-
do com o Habeas Corpus, 
ele deve ser solto por ser 
pessoa idosa acima de 80 
anos e ser portador de 
doenças graves e crônicas  
além de pertencer ao gru-
po de risco da Covid-19.

Segundo os advogados 
de João Teixeira, ele deve 
deixar a prisão ainda na 
tarde desta terça-feira, e 
deve voltar a responder 
pelos seus crimes em sua 
casa, em Anápolis, a 55 km 

de Goiânia. Além da prisão 
domiciliar João de Deus irá 
usar tornozeleira eletrônica.

NOTA DOS ADVOGADOS
“O Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás em 
14/09/2021, acatando a 
solidez dos argumentos 
apresentados pela defesa 
de João de Teixeira de Fa-
ria, concedeu a ordem de 
Habeas Corpus e restabe-
leceu a prisão domiciliar 
ao médium, afastando a 
ilegalidade da última prisão 
decretada em seu desfavor.

Admitindo os argumentos 
de defesa do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de Goiás refor-
çou o seu entendimento com 

base na dignidade da pessoa 
humana, já que o médium 
possui diversas doenças crô-
nicas, atestadas pela Junta 
Médica do Tribunal de Justi-
ça do Estado de Goiás, e pelo 
fato de ter mais de 80 anos, 
além da ausência da ocor-
rência de novos crimes e a 
falta de contemporaneidade 
da prisão decretada com os 
fatos sob investigação.

A defesa reitera o com-
prometimento de João Tei-
xeira de Faria com o atendi-
mento de todas as decisões 
judiciais, bem como repu-
dia a exposição cruel e de-
sarrozoada de sua imagem, 
sempre em contexto de es-
petáculo público”.

Justiça de Goiás revoga prisão preventiva de João de Deus
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O nível de água do re-
servatório da maior 
hidrelétrica em Goi-

ás em potencial de energia 
está abaixo de 10%. O nível 
é menor que o registrado 
em agosto de 2001, de 11%, 
quando houve um apagão 
no Brasil. Outras usinas 
como a de Batalha e São Si-
mão apresentam níveis um 
pouco melhores, mas ainda 
baixos: 20,50% e 15,83%, 
respectivamente.

Segundo dados do Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), o volume 
útil atual da hidrelétrica de 
Itumbiara está em 9,77%. 
No mesmo período do ano 
de 2001, quando blecautes 
programados foram regis-
trado no Brasil, esse nível 
era de 11,8%. A usina tem 
capacidade de gerar apro-
ximadamente 2.083 mega-
watt (MG). Porém, o baixo 
volume útil da água provo-
ca uma queda considerável 
nessa capacidade.

De acordo com Furnas, 
que administra a usina, no 
início da última semana a ge-
ração média da hidrelétrica 

de Itumbiara foi de 388 MW, 
o que equivale a 19% da ca-
pacidade total da unidade.

RISCO DE APAGÃO
Apesar do nível preocu-

pante, o risco de um novo 
apagão é pequeno. De acor-
do com o engenheiro eletri-

cista Jovanilson de Freitas, 
que já atuou em Furnas, 
em 2001 o sistema elétrico 
do país não era interligado 
como é hoje. “Cada região 
gerava energia para seus li-
mites ali. Hoje o sistema é 
totalmente interligado, com 
exceção a Roraima”, disse.

O engenheiro explica 
que as usinas hidrelétricas 
não fornecem energia di-
retamente para seus esta-
dos, mas sim para o sistema 
elétrico. Logo, em caso dos 
níveis do reservatório das 
hidrelétricas em Goiás fica-
rem ainda menores, outras 

que estivessem em situação 
mais confortável poder ge-
rar energia o suficiente para 
afastar o risco de um apagão.

“Se pegar as hidrelétri-
cas do Norte e Nordeste, 
por exemplo. Lá, a maioria 
das usinas estão com nível 
acima de 40%. Essas regi-

ões conseguiriam trazer 
energia. Nosso maior pro-
blema hoje é a capacidade 
de demanda, que pode au-
mentar de agora pra frente, 
ainda mais nesse momento 
crítico de calor”, concluiu.

RACIONAMENTO
Assim como nas hidrelé-

tricas, a situação do nível da 
água na bacia que abastece 
Goiânia também é preocu-
pante. Conforme a Secre-
taria Estadual do Meio Am-
biente (Semad), a vazão do 
Rio Meia Ponte perdeu 251 
litros por segundo (l/s) em 
apenas quatro dias.

Enquanto a vazão do ma-
nancial que abastece Goi-
ânia ficou em 2.714 l/s na 
última segunda-feira (6), o 
que fez com que o rio pas-
sasse a ser classificado em 
Nível Crítico 3, a vazão des-
ta sexta-feira (10) já caiu 
para 2.463 l/s. Apesar de 
ter havido uma melhora na 
última segunda, com o ní-
vel voltando para 2.714 l/s, 
o manancial continua na 
classificação de Nível Críti-
co 3, a segunda mais grave.

O governador Ronaldo 
Caiado sancionou a Lei n.º 
21.085 que reajusta o venci-
mento dos professores, agen-
tes administrativos educacio-
nais e do pessoal contratado 
temporariamente da Secre-
taria de Estado da Educação 
(Seduc) e também autoriza a 
criação do Auxílio-Aprimora-
mento Continuado, no valor 
de R$ 500 para a categoria. A 
norma foi publicada na noite 
desta segunda-feira (13/09), 
no Suplemento do Diário Ofi-
cial do Estado de Goiás.

O pagamento do benefí-
cio, que foi uma iniciativa do 

governador Ronaldo Caiado, 
é uma forma de reconhecer 
o empenho dos servidores 
da educação, e será pago a 
partir da folha de outubro, 
mês dedicado às comemora-
ções do Dia dos Professores. 
“Os servidores da educação 
são tratados com a dignida-
de que merecem, porque a 
educação é um dos setores 
mais importantes da vida. 
Estamos fazendo mudanças 
substantivas na área”, afirma 
o chefe do Executivo.

O reajuste para o servidor 
que se aposentou, ou recebe 
pensão referente ao cargo 

de professor P-1, P-2, ou do 
quadro transitório será de 
4,52%. Já para os professo-
res nível P-3 ou P-4 e servi-
dores administrativos, o rea-
juste será de 7,20%.

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Admi-
nistração (Sead), o impacto 
financeiro para conceder 
o reajuste salarial aos ser-
vidores da Educação no 
ano de 2021 será de R$ 
70.071.362,73. Para os anos 
de 2022 e 2023 será da or-
dem de R$ 280.285.450,90.

Cada servidor da ativa re-
ceberá um valor mensal de 

R$ 500 de Auxílio-Aprimo-
ramento Continuado para 
cobrir despesas com seu 
aprimoramento educacional 
e profissional continuado. 
Os gastos podem ser com a 
aquisição de livros, manuais, 
revistas ou para custear a 
participação em cursos, semi-
nários, palestras, workshops, 
simpósios, congressos.

Já o auxílio tem o custo es-
timado de R$ 81.475.860,00, 
a partir de outubro de 2021. 
A estimativa de impacto para 
os exercícios de 2022 e 2023 
compreende o valor total 
anual de R$ 325.903.440,00.

Reprodução

Caiado sanciona reajuste salarial dos professores e cria auxílio

A maior hidrelétrica em Goiás está com o
reservatório menor que em ano do apagão
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O presidente do Sena-
do, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), devolveu 

nesta terça-feira (14/09) uma 
medida provisória (MP) edita-
da pelo presidente Jair Bolso-
naro na semana passada, um 
dia antes dos atos bolsonaris-
tas no feriado de 7 de Setem-
bro, que alterava o Marco Civil 
da Internet e limitava a possi-
bilidade de redes sociais remo-
verem perfis e conteúdos que 
disseminem desinformação.

Com a devolução, as regras 
da MP deixam de valer e ela 
não precisará ser analisada 
pelo Congresso. Em sua deci-
são, Pacheco argumentou que 
a medida tratava do mesmo 
tema de um projeto de lei já 
aprovado pelo Senado e em 
discussão na Câmara, e que 
as alterações repentinas ao 
Marco Civil da Internet provo-
cavam insegurança jurídica.

Mais cedo nesta terça-
-feira, Bolsonaro havia par-
ticipado de um evento para 
entregar o Prêmio Marechal 
Rondon de Comunicações 
a mais de 50 pessoas, entre 
elas para seu filho, o senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), 
e para o próprio Pacheco. Na 

cerimônia, o presidente afir-
mou que não deveria haver 
regulamentação para evitar a 
propagação de fake news.

“Fake news faz parte da 
nossa vida. Quem nunca con-
tou uma mentirinha para a na-
morada? Não precisamos re-
gular isso aí, deixemos o povo 
à vontade”, disse Bolsonaro.

Com a devolução, o pre-
sidente do Senado reafirma 

sua disposição para se opor 
a algumas das investidas de 
Bolsonaro. Em agosto, Pa-
checo  já havia arquivado o 
pedido de impeachment do 
ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal 
Federal. No dia 7 de Setem-
bro, enquanto Bolsonaro fa-
zia discursos com ataques ao 
Supremo e ao Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), o pre-

sidente do Senado divulgou 
mensagem em suas redes 
sociais pedindo “absoluta 
defesa do Estado Democráti-
co de Direito”.

FORTE CONSTENTAÇÃO
Cinco partidos (PSB, Soli-

dariedade, PSDB, PT e Novo) 
e o senador Alessandro Viei-
ra (Cidadania-SE), além do 
Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, ha-
viam ingressado com ações 
no Supremo pedido a derru-
bada da medida provisória, 
sob o argumento de que o 
texto invadia a competência 
do Congresso, feria o Marco 
Civil da Internet e favorecia a 
divulgação de notícias falsas 
e de discurso de ódio. 

Nesta terça, a ministra 
Rosa Weber, do Supremo, 

relatora das ações, determi-
nou em liminar a suspensão 
da MP. Com a devolução da 
medida por Pacheco, porém, 
as ações devem perder o seu 
objeto e serem arquivadas.

O Marco Civil da Internet 
é um conjunto de regras que 
cria direitos, deveres, princí-
pios e garantias relacionadas 
à rede mundial de compu-
tadores, incluindo também 
as redes sociais. Ele isenta as 
plataformas de responsabili-
dade sobre o que os usuários 
publicam e dá às empresas 
autonomia para fazer a mode-
ração do conteúdo e controlar 
a disseminação de desinfor-
mação e de manifestações de 
ódio e de intolerância.

O texto editado por Bol-
sonaro estabelecia uma sé-
rie de regras e critérios que 
as plataformas devem seguir 
para fazer a moderação, e 
no limite podia impedi-las 
de remover notícias falsas 
e discurso de ódio. Diversos 
apoiadores do presidente es-
tão na mira do Supremo e do 
TSE por causa da divulgação 
de notícias falsas e de conte-
údos que incitam ataques a 
instituições democráticas.

Divulgação

Rodrigo Pacheco decide devolver 
MP de Bolsonaro sobre fake news  

O ministro Paulo Guedes 
(Economia) afirmou nesta 
terça-feira (14) que o dólar 
deveria estar descendo, mas 
isso não ocorre porque o 
“barulho político” não deixa. 
Segundo ele, o câmbio de 
equilíbrio no país deveria ser 
entre R$ 3,80 e R$ 4,20.

Como mostrou a Folha, 
membros do Ministério da 
Economia vinham demons-
trando preocupação com a 
radicalização de discursos 
do presidente Jair Bolsona-

ro, sob a avaliação de que os 
ataques feitos pelo manda-
tário impactam indicadores 
econômicos e o dólar, atin-
gem diretamente a popula-
ção e dificultam a retomada 
da atividade. Analistas de 
mercado compartilham des-
sa avaliação.

Em evento do BTG Pac-
tual, Guedes disse que “os 
atores cometem excessos”, 
citando como exemplo Bol-
sonaro e ministros do STF 
(Supremo Tribunal Federal). 

Para ele, o dólar deveria es-
tar em outra trajetória.

“Estamos indo para meio 
trilhão de dólares de corren-
te de comércio com o mun-
do, nunca aconteceu antes, 
US$ 100 bilhões na balança 
comercial, nunca aconteceu 
antes. [] Então, esse dólar 
já era para estar descendo 
mesmo, mas o barulho polí-
tico não deixa descer”, disse.

“Não tem problema. Mais 
tempo para as exportações, 
para nossa substituição de 

importações ir funcionan-
do. Não tem problema, não 
temos pressa, o negócio é 
fazer a coisa certa”, afirmou.

Segundo o ministro, o 
atual governo corrigiu fun-
damentos da economia 
ao alterar a trajetória de 
gastos públicos. Segundo 
ele, esse cenário levaria 
os juros a patamares mais 
baixos e o dólar a um valor 
um pouco mais alto. Para o 
ministro, no entanto, esse 
valor de equilíbrio deveria 

ser mais baixo atualmente.
No evento, Guedes afir-

mou que a democracia bra-
sileira é resiliente e sofistica-
da. Para ele, as instituições 
são robustas o suficiente 
para corrigirem excessos.

“Os atores cometem ex-
cessos, às vezes o presidente 
sai do cercado, às vezes um 
ministro do STF prende pes-
soas, toda hora tem um que 
pula fora da cerca, dá um 
passeio no lado selvagem. 
O que acontece? As institui-

ções se aperfeiçoam e convi-
dam o cidadão a voltar para 
o cercadinho. São robustas 
as instituições”, afirmou.

Guedes levou a plateia 
do evento aos risos ao afir-
mar que se tornou uma for-
ça moderadora. “Eu era um 
cara agitado. Nunca pensei 
que, por falta de serenida-
de, eu fosse virar o sujeito 
moderado. Eu sou hoje uma 
força moderadora, estou im-
pressionadíssimo, acho que 
estou muito velho”, disse.

Guedes: dólar deveria estar descendo, mas barulho político não deixa



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 
1.8 essence 30 mil km 
semi:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au-
tomático R$34.500,00 
F:32 13-4848 whatsapp: 
9915-3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466
-------------------------------
KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-4848 9915-3466
-------------------------------
KIA CERATO 11/11 
branco 1.6 ex3 automáti-
co seminovo pneus novos 
R$40.800,00 F:3213-
-4848whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
SANDERO 12/12 bege 
1.0 authentique básico 
pneus novos 37 mil Km 
R$20.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915- 3466
-------------------------------
HILUX 12/12 preta 3.0 
diesel srv automática 
4x4 único dono revisada 
R$105.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
RENAULT DUSTER 
13/14 prata 1.6 expres-
sion apenas R$32.800,00 
URGENTE! F:3213-4848 
whatsapp: 9915-3466

RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
SANDERO 08/09 preto 
1.6 privilege completo 
+ couro só R$17.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
TOYOTA HILUX 10/11 
preta 3.0 diesel srv auto-
mática 4x4 pneus novos 
R$88.500,00 F:3213-4848
-------------------------------
HILUX 07/07 vinho 3.0 
automática diesel srv 4x4 
R$77.990,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466

NOVO COROLLA 14/15 
prata 2.0 xei automático 
seminovo 20 mil km revi-
sado R$79.500,00 what-
sapp:8438-7649
-------------------------------
VOYAGE 14/15 branco 
1.6 highline seminovo 11 
mil km completí ssimo 
R$44.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
COROLLA 07/07 preto 
1.8 xli completo + couro 
+ multimídia R$28.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel 
automática 4x4 srv 7 lu-
gares sapp:8438-7649
-------------------------------
SANDERO 12/13 prata 
1.6 stepway automático 
única dona 20 mil km 
pneus novos R$37.800,00 
F :3213-4848 whatsapp: 
99 15-3466
-------------------------------
S10 Pick-up LT 2.4 f.po 
wer 4X2 cam. simples 
2012/13 completa F: 62 
99484-9671 / 62 99616-
7408
-------------------------------
GOL 10/11 g5 preto 1.0 
completo R$21.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
FIAT PALIO WEEKEND 
ELX 1.4 Flex 2010/2010 
R$25.000,00 f:99610-
7062 
-------------------------------
COROLLA 08/09 preto 
1.8 xei completo + cou-
ro manual R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SAVEIRO 12/13 ce prata 
1.6 cross completíssima 
pneus novos R$35.500,00 
F:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
RENAULT FLUENCE 
11/12 preto 2.0 dynami-
que pneus novos R$43. 
800,00 F:32 13-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
GOL 02/02 g3 cinza 
1.0 power c/ dh só R$ 
12.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:82 20-6898
-------------------------------
PARATI 99/00 gl 1.6 ap 
c/ dh + rodas + pneus 
novos R$16.800,00 F 
:3213-4848 whatsapp: 
8220-6898
-------------------------------
AMAROK 13/13 prata 
2.0 diesel 4x4 manual 
completa só R$64.000,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
POLO 08/09 preto 1.6 se-
dan completo conservado 
R$26.900,00
-------------------------------
GOL 13/14 g6 branco 
1.0 track completíssimo 
único dono R$33.500,00 
F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 12/13 g4 prata 
1.0 c/ ar seminovo só 
R$21.900,00 F:32 13-
4848 whatsapp: 8220 
-6898
-------------------------------
SAVEIRO 11/12 cs 
1.6 prata completa só 
R$25.990,00 F:3213-4848
-------------------------------
GOL 07/08 G4 vermelho 
1.0 c/ rodas 18 + som 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
HILUX SW4 14/15 bran-
ca seminova 3.0 diesel au-
tomática 4x4 srv 7 lugares 
20mil km R$173.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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
-------------------------------
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 
nas portas R$18.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8220-6898
-------------------------------
FOX 12/13 prata 1.6 com-
pleto seminovo apenas 
R$29. 500,00 F:3213-48 
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$23.800,00 
whatsapp:8220-6898
-------------------------------
S-10 2007/08 Valor R$: 
33.000,00 Fone: (62) 
3259-0040’
-------------------------------
COROLLA 2011/12 Valor 
R$: 57.000,00
-------------------------------
PAJERO DAKKAR 
2010/11 Valor R$ 
88.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PICANTO 2011/12 Valor 
R$: 29.000,00 Fone: (62) 
3259-0040
-------------------------------
PAJERO TR4 2012/2011 
Valor R$:55.000,00 Fo ne: 
(62) 3259-0040
-------------------------------
PUNTO ESSEN-
CE 2010/11 Valor R$: 
30.000,00(62) 3259-0040

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
-------------------------------
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

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. 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-
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 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, armários embutidos 
ótimo acabamento e es-
trutura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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

CRISTINA 2/4, sala, co-
zinha americana, blindéx, 
banheiro, área de serviço 
coberta, laje 122mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

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

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
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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A alta comissária da Or-
ganização das Nações 
Unidas (ONU), Michel-

le Bachelet, afirmou que o 
Talibã não tem seguido a pro-
messa de respeitar o direito 
das mulheres no Afeganistão. 
Ela ressalta que o país tem vi-
vido uma fase “perigosa”.

A afirmação foi dada nesta 
segunda-feira (13/9), em reu-
nião do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU. Durante 
o discurso, Bachelet afirmou 
que mulheres e grupos étni-
cos e religiosos temem a ação 
do grupo no país.

Em nota sobre a reunião, 
publicada na página oficial 
do Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU, a organiza-
ção afirmou que “relatórios 
bem fundamentados indi-
cam que a prática contradiz 
os compromissos” feitos por 
lideranças do Talibã de res-
peitar as mulheres.

“Nas últimas três se-
manas, as mulheres foram 
gradualmente excluídas da 
esfera pública. Em muitas 
áreas, elas são proibidas de 
aparecer em locais públicos 
sem serem acompanhadas 
por um homem. Em muitos 
setores profissionais, as mu-
lheres enfrentam restrições 

crescentes”, consta no relató-
rio divulgado pelo conselho.

De acordo com a comis-
sária, a organização foi in-
formada de que o Talibã res-
tringiu o acesso de meninas 
à educação. Crianças de 12 
anos ou mais foram proibi-
das de frequentar escolas 
em diversas regiões do país.

“Um número crescente de 

manifestações ocorreu nas 
províncias de Cabul e Ghor, 
Ghazni, Takhar, Herat, Niimroz 
e Balkh. As forças do Talibã su-
postamente usaram o aumen-
to da violência contra manifes-
tantes e jornalistas, incluindo 
munição real, cassetetes e chi-
cotes”, afirma o documento.

Segundo Bachelet, a ONU 
manterá “máxima vigilân-

cia” no acesso aos direitos 
e liberdades fundamentais, 
incluindo serviços de educa-
ção e a “participação ativa 
e significativa em todas as 
áreas da vida pública, eco-
nômica, social e política”.

RETALIAÇÕES
Além disso, Bachelet disse 

que recebeu “alegações confi-

áveis” de assassinatos por re-
taliação contra diversos mem-
bros das Forças de Segurança 
Nacional do Afeganistão.

“O escritório recebeu vá-
rias alegações de que o Tali-
bã conduziu buscas de casa 
em casa por funcionários do 
governo específicos e pesso-
as que cooperaram com as 
forças de segurança e em-

presas dos EUA. Essas buscas 
teriam ocorrido em toda a 
cidade de Cabul, bem como 
em Kandahar, Herat, Mazar-
-e-Sharif, Gardez, Maimana, 
Samangan e outros lugares. 
Vários incidentes semelhan-
tes afetaram funcionários da 
ONU, que relataram um au-
mento nos ataques e amea-
ças”, informou o conselho.

Reprodução

Alta comissária da ONU diz que Talibã 
quebra promessas de respeitar mulheres
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656

ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
TEL:4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. GOIÁS Apartamen-
to 3 suítes 105m² e 2 
va2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. AMÉRICA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 1 vaga. COD: 2395. TEL: 
4007-2717.CJ.17656
-------------------------------
JD. CALIFÓRNIA So-
brado 3 quartos 1 suíte. 
COD: 2400. TEL:4007-
2717.CJ.17656
-------------------------------
APARTAMENTO 2/4, 
sala, sacada, cozinha e 
banheiro social no setor 
possui armários. Aluguel 
R$700,00. 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-
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 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro so-
cial, armários embutidos 
ótimo acabamento e es-
trutura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
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

CRISTINA 2/4, sala, co-
zinha americana, blindéx, 
banheiro, área de serviço 
coberta, laje 122mil jóia 
imóveis (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
JD. DOCOLORES 2/4, 
sala, cozinha, banheiro, 
laje 120mil jóia imóveis 
(62) 3597.3450 CJ16808
-------------------------------
RES. DONA IRIS 2/4 
sala, cozinha americana, 
banheiro, área de serviço 
coberto. No blindéx e laje 
120mil jóia imóveis (62) 
3597.3450 CJ16808
-------------------------------
JD. MARISTA 2/4 sendo 
um suíte, cozinha ameri-
cana, garagem e área de 
serviço coberta, toda no 
blindéx, portas internas 
em madeira jóia imóveis 
(62) 3597.3450 www.joia-
empreendimentos.com.br 
CJ16808
-------------------------------
JD. FLORESTA 2/4 sala, 
cozinha, banheiro azu-
lejo meia altura, na laje, 
toda no blindex, mura-
da, estrutura do telhado 
maderamento,qu in ta l 
terra e cimentado 136. 
500,00 jóia imóveis (62) 
3597.3450
------------------------------- 
JD. FLORESTA 2/4 sen-
do um suíte, sala cozinha 
americana, banheiro, ga 
ragem e área de serviço, 
janelas no blindéx, portas 
internas de madeira ex-
ternas no blindéx, quintal 
gramado 132mil jóia imó-
veis (62) 3597.3450 www.
joiaempreendimentos.
com.br CJ16808
-------------------------------
HOTEL investimento 
apartamentos de 43 a 66. 
COD: 432013. TEL:4007-
2717.CJ.1 7656
-------------------------------
ST. PEDRO LUDOVICO 
Cobertura 4 suítes. COD: 
447186. TEL:4007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
ST. AMRISTA Aparta-
mento 3 suítes de 137m² 
e 4 suítes de 159m². 
COD: 213924. TEL:4007-
2717.CJ.17656

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

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

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Pro-
fissional com experiencia 
em vendas para oportuni-
dade no setor imobiliário 
como consultor de negó-
cios para atendimento a 
clientes interno e externo. 
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------

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

PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
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 paciente Edson Aran-
tes do Nascimento apre-
senta boa condição clínica 
e recebeu alta da Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Permanecerá, a partir de 
agora, em recuperação no 
quarto”, afirma o comuni-
cado do hospital.

Pelé foi internado para 
realizar a retirada de um 
tumor no cólon direito, no 
intestino. O procedimento 
ocorreu no dia 4 de setem-
bro e ele vinha se recupe-
rando na UTI desde então.

O tricampeão mundial 
pelo Brasil celebrou a alta 
nas redes sociais e agrade-
ceu as mensagens de apoio 

que recebeu. “Meus ami-
gos, esse é um recado 
para cada um de vocês. 
Não pensem, por um mi-
nuto sequer, que eu não li 
as milhares de mensagens 
de carinho que recebi por 
aqui”, escreveu.

“Muito obrigado a cada 
um de vocês por dedica-
rem um minuto do seu dia 
para me enviar boas ener-
gias. Amor, amor e amor! 
Eu já saí da UTI e estou no 
meu quarto. Continuo cada 
dia mais alegre, com muita 
disposição para jogar 90 
minutos, mais a prorroga-
ção. Estaremos juntos em 
breve!”, completou Pelé.

Para muita gente, a mu-
lher descobrir o que 
você faz no seu celular 

já é uma história de terror, 
mas o filme A Casa Sombria 
vai levar esse conceito um 
pouco mais adiante e trazer 
espíritos, visões e muita ten-
são psicológica. O novo longa 
estrelado por Rebecca Hall 
chega aos cinemas no próxi-
mo dia 23 de setembro mis-
turando essa premissa um 
tanto quanto banal com boas 
doses de horror e mistério.

Produzido pela Searchli-
ght Pictures, de Jojo Rabbit e 
Nomadland, o filme conta a 
história de uma mulher que 
acabou de perder o marido e 
que, após uma série de visões 
perturbadoras e eventos es-
tranhos, vai vasculhar os per-
tences do falecido e se depara 
com segredos terríveis e um 
mistério que precisa resolver. 
Parte disso é revelado no trai-
ler, que mostra não apenas as 
circunstâncias misteriosas do 
homem como a segunda vida 
que ele parecia ter.

É aí que as coisas passam 
a ficar realmente interes-
santes, já que tudo é apre-

sentado de forma muito 
angustiante. Assim como a 
protagonista, você não tem 
ideia do que está acontecen-
do e nem como os segredos 
guardados pelo finado es-
poso se encontram com os 
elementos sobrenaturais que 
são apresentados. Afinal, o 
que é a casa invertida? Quem 
são essas outras pessoas? O 
que é a casa invertida? Sua 
esposa está a salvo do quê?

E o que chama a atenção 

é justamente essa mistura do 
terror clássico, trazendo de 
volta a velha imagem da casa 
mal assombrada, com esse 
elemento mais moderno dos 
segredos que as pessoas es-
condem em sua vida online. 
Assim, o que A Casa Sombria 
faz é misturar essas duas estru-
turas e chama a atenção por 
essa combinação inesperada.

Nesse sentido, o diretor 
David Bruckner (O Ritual) 
destaca que o filme é um ter-

ror com fantasmas clássicos, 
mas que traz todo um lado 
mais humano e voltado para 
dramas psicológicos, prin-
cipalmente ao retratar um 
casamento profundamente 
conturbado — uma temá-
tica que ganhou força em 
Hollywood nos últimos anos. 
“É uma história misteriosa e 
angustiante de desvendamen-
tos; um labirinto em que você 
entra por sua própria conta 
em risco”, afirma o cineasta.

A Casa Sombria : segredos do 
marido viram história de terror 

Pelé recebe alta da UTI 
e seguirá recuperação 
de cirurgia no quarto


