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Confirmou-se o que já estava previsto. De 160 cartas apresentadas por diretórios municipais do MDB goiano, 146 foram favoráveis a 
aliança com a chapa a ser liderada pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para as eleições de 2022. O resultado da consulta feita aos 
diretórios foi apresentado nesta quinta-feira, 16, pelo presidente da sigla, Daniel Vilela, na reunião da Executiva, em Goiânia. 
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Após reunião executiva, MDB oficializa 
aliança com governador Ronaldo Caiado
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nami em costa 
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MEC estuda criação da primeira 
universidade federal digital do 
O Ministério da Educação (MEC) planeja criar uma universidade federal 
digital para, segundo o ministro Milton Ribeiro, ampliar o acesso dos 
estudantes de todo o país à rede pública federal de ensino.
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A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal dos Esportes, lan-
çou o programa “Esporte nos Bairros”, em evento no Parque da Vizinhança IV, 
na Região do Macambira-Anicuns. A ação leva à comunidade esporte gratuito 
com acompanhamento de professores. As ações vão desde a iniciação espor-
tiva para crianças e jovens a exercícios de bem-estar para adultos e idosos.

Prefeitura lança programa 
“Esporte nos Bairros” 
com 17 modalidades  p2
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A Prefeitura de Goiâ-
nia, por meio da Se-
cretaria Municipal 

dos Esportes (SMESP), lan-
çou o programa “Esporte nos 
Bairros”, nesta quinta-feira 
(16/9), em evento no Parque 
da Vizinhança IV, na Região 
do Macambira-Anicuns. A 
ação leva à comunidade es-
porte gratuito com acompa-
nhamento de professores. 
As ações vão desde a inicia-
ção esportiva para crianças e 
jovens a exercícios de bem-
-estar para adultos e idosos.

O programa “Esporte nos 
Bairros” oferece ginástica 
funcional, futsal, basque-
te, vôlei de quadra, vôlei de 
areia, tênis, natação, futebol 
soçaite, handebol, treina-
mento funcional, corrida, 
caminhada, pilates, zumba, 
esportes livres, jogos pré-
-desportivos e paradesporto.

O prefeito Rogério Cruz 
destacou a importância do 
projeto para a população 
goianiense. “É algo magnífi-
co para a nossa comunidade. 
Eu sei quanto o esporte im-
pacta na vida de um cidadão, 
e por isso tenho comigo que 
investir no esporte é investir 
em educação, saúde e bem-
-estar público. Agora a socie-
dade tem que abraçar este 
projeto junto da nossa equi-

pe de professores”, disse.
As matrículas foram aber-

tas em 19 de julho e as aulas 
iniciaram em 02 de agosto. 
Até aqui, 722 alunos foram 
matriculados, sendo 671 de-
les frequentes. Com a ocupa-
ção de apenas 30% das vagas, 

o projeto hoje pode contem-
plar até 1.967 alunos nas seis 
unidades atendidas. Após a 
liberação total, o programa 
antederá 6.556 matriculados. 
A previsão para o próximo ano 
é ampliação para 16 unidades.

O secretário municipal dos 

Esportes, Álvaro Alexandre, 
comemorou o lançamento do 
“Esportes nos Bairros”. “Con-
fesso que estou orgulhoso 
com todo o trabalho plantado 
no 1º semestre que começa 
a ser colhido agora no 2º se-
mestre. A nossa projeção é 

atender, pelo menos, em mais 
10 unidades em 2022. Posso 
dizer que, de fato, o espor-
te em Goiânia está voltando 
com tudo”, disse. O evento 
de lançamento contou com a 
presença do ex-jogador do Co-
rinthians, Marcelinho Carioca.

Reprodução

A Polícia Civil de Goiás, 
por meio da DPCA/Goiânia 
concluiu as investigações 
associadas ao conflito entre 
Torcidas Organizadas ocor-
rida no  dia 11/04/2021, o 
qual terminou no atropela-
mento de dois adolescen-
tes que não são participan-
tes dos grupos, gerando 
as vítimas traumatismo 
craniano e outras diversas 
lesões físicas.

16 pessoas foram indi-
ciadas pelos crimes inves-
tigados, entre eles tenta-
tiva de homicídio, roubo, 
omissão de socorro, asso-
ciação, associação crimi-
nosa, apologia ao crime, 
como também os crimes 
previstos no Estatuto do 
Torcedor, diante da práti-
ca deliberada de violência 
em um raio de 5.000 me-
tros ao redor do evento 
esportivo (Estádio OBA).

Ao longo das investiga-
ções, descobriu-se ainda 
que parte dos indivíduos 
estariam envolvidos em 
outra associação crimi-
nosa, voltada à prática de 
Golpes via Pix no Estado 
de Goiás, utilizando os 
meios virtuais para iludir 
vítimas, geralmente vul-
neráveis, a fim de extrair 
vantagens ilícitas. Além 
disso a Polícia Civil apu-
rou que um dos membros 
do grupo também atuava 
na prática do crime de 
tráfico de drogas. 

A Polícia Civil conside-
rou que o crimes tiveram 
como motivação a guerra 
entre as torcidas organi-
zadas no estado (Esqua-
drão Vilanovense X Força 
Jovem Goiás) e perante o 
histórico violento destas 
associações rivais, a polí-
cia civil sugeriu ao MP-GO 
e ao TJ-GO a suspensão 
das respectivas atividades 
destes grupos, de forma 
que impeça a utilização de 
faixas, vestimentas, car-
tazes, bandeiras ou qual-
quer outro meio que os 
faça serem identificados 
como torcidas organiza-
das, tanto em estádios, 
quanto fora deles.

Prefeitura lança programa “Esporte 
nos Bairros” com 17 modalidades

Segundo dados da Dele-
gacia Estadual de Repressão 
a Crimes Contra o Meio Am-
biente, mostram que apenas 
em 2020, mais de 800 de-
núncias foram feitas contra 
maus tratos de animais em 
Goiânia, de acordo com o De-
legado Titular da delegacia “a 
maior parte das denúncias é 
sobre local sujo, animais em 
péssima aparência ou amar-
rados por longos períodos.”

Situações que são im-
possíveis de comprovar se 
o animal está sendo mal-
tratado vem atrapalhando 
o trabalho da polícia, por 
isso, o delegado orienta 
que junto com a denúncia 
feita pelo número 197, o 
denunciante também envie 
uma foto ou vídeo da situa-
ção que o animal esteja ou 

da agressão sendo realiza-
da, só assim será possível 
realizar os tramites da lei 
para prender o agressor.

O último caso divulga-
do pelo Diário do Estado, 
um homem foi preso por 
maltratar uma cadela com 
uma chave de fenda quen-
te, como forma de amea-
çar a ex-namorada. O caso 
ganhou repercussão depois 
que vídeos foram divulga-
dos nas redes sociais. Nos 
vídeos, o homem não acei-
ta o fim do relacionamento 
e tortura uma cadelinha 
como forma de punição 
contra a ex-namorada.

O Delegado Luziano diz 
que nessa situação a dele-
gacia pode entrar no caso 
e dar o mandado de prisão 
contra o agressor, que pode 

pegar 5 anos de detenção 
junto a proibição de guarda 
e multa, já que existe pro-
vas dos maus tratos.

Outro caso que repercu-
tiu, ocorreu no Paraná, em 
que dois cachorros, vítimas 
de maus-tratos, teriam con-
quistado o direito de entrar 
na justiça como autores de 
ação contra amigos e do-
nos. . Segundo o advogado 
civil Santiago Freire; “o caso 
é isolado e provavelmente 
pode cair quando chegar ao 
tribunal do próprio estado, 
no STF ou no STJ, porque na 
legislação brasileira animais 
são coisas, e não tem capa-
cidade e nem condição covil 
para ser parte do processo, 
neste caso a decisão tem 
mais objetivo de sensibilizar 
e apoiar uma causa”.

Goiânia recebeu 800 denúncias de agressões contra animais
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Confirmou-se o que já 
estava previsto. De 160 
cartas apresentadas 

por diretórios municipais do 
MDB goiano, 146 foram favo-
ráveis a aliança com a chapa a 
ser liderada pelo governador 
Ronaldo Caiado (DEM) para 
as eleições de 2022. 

O resultado da consulta fei-
ta aos diretórios foi apresenta-
do nesta quinta-feira, 16, pelo 
presidente da sigla, Daniel Vi-
lela, na reunião da Executiva, 
em Goiânia. Em manifestação 
anterior, 27 dos prefeitos 28 
do partido já se diziam favorá-
veis à composição.

O comando da sigla, po-
rém, buscando ainda mais 
legitimidade, optou pelo mo-
delo de consulta considerado 
ampliado. O formato permi-
tiu que os diretórios e comis-
sões provisórias do partido 
reunissem seus membros e, 
assim, vereadores e demais 
lideranças políticas emede-
bistas dos municípios pude-
ram deliberar sobre a propos-
ta de aliança com o DEM.

A decisão da maioria em 
cada cidade foi oficializada 
em uma carta, que foi levada 
para a reunião da Executiva 
do partido. Manifestação 
endossando a aliança tam-
bém foi emitida por três dos 

quatro deputados estaduais 
da bancada do MDB e, ainda, 
pelo MDB Mulher e pela Ju-
ventude do partido, entre ou-
tros segmentos emedebistas.

Com a definição da alian-
ça, Daniel Vilela deverá ca-
minhar junto a Caiado no 
pleito do próximo ano. O que 
ainda não se sabe, no entan-
to, é se o presidente do MDB 
estadual vai ou não ocupar o 
cargo de vice-governador na 
chapa majoritária. Ao fim da 
reunião, Daniel concedeu en-
trevista coletiva. Ele afirmou 
que ainda não há uma deci-
são final, já que o partido vai 
decidir definitivamente como 
caminhar em 2022 apenas 
nas convenções partidárias.

O presidente do MDB goia-
no ainda relembrou a ida do 
de Caiado ao diretório do par-
tido e, também, que o próprio 
governador ressaltou a impor-
tância do MDB na vitória dele 
para senador em 2014.

Na reunião, estão presentes 
o senador Luiz do Carmo, o pre-
sidente FGM, Haroldo Naves, o 
vereador Paulo Cezar Martins 
– que anteriormente havia se 
manifestado contrário a aliança 
–, Andrey Azeredo e Gilmar Al-
ves, ex-prefeito de Quirinópolis 
que também havia se posicio-
nado de forma contrária. 

Moradores da Vila Mati-
nha, em Senador Canedo se 
reuniram para comprar dois 
caminhões pipas no valor 
de R$2.400,00 por falta de 
água em suas casas. O Diá-
rio do Estado foi chamado 
para ouvir os moradores que 
estão há mais de uma sema-
na sem água, eles reclamam 
que quando tem acesso ao 
pouco de água ela está suja 
e não dá para ser utilizada.

“O pior de tudo é que 

quando a gente vai atrás de 
uma resposta, liga na Sanesc, 
eles desligam o telefone, nem 
o prefeito nos dá uma satisfa-
ção correta do que está acon-
tecendo”, relata a moradora 
do local, Keila Maria.

A indignação dos mora-
dores é tamanha, por toda a 
cidade são vistos caminhões 
pipas da prefeitura fazendo a 
irrigação dos canteiros e pra-
ças. “Fui no gabinete do pre-
feito e eles falaram que iriam 

abastecer a caixa de água de 
algumas casas, voltei imedia-
tamente para casa e não fo-
ram fazer o prometido, mais 
tarde o caminhão pipa esta-
va aqui na praça fazendo a ir-
rigação. Sabemos que a água 
que eles usam não é potável, 
mas serve para fazer alguns 
serviços em nossas casas”, 
queixa a moradora.

Com o calor, a sensação 
térmica chega a 40° e a procu-
ra por água aumenta. Segun-

do os moradores, a prefeitura 
informou que está fazendo o 
racionamento por regiões, os 
próprios moradores alegam 
que isso não está acontecen-
do, visto que eles estão sem o 
fornecimento de água há dias. 
De acordo com a Sanesc, ór-
gão responsável pelo abaste-
cimento de água no município 
o problema está acontecendo 
por conta do período de es-
tiagem e consequentemente 
atingiu todo a cidade.

Reprodução

Falta de água em Senador Canedo fez moradores comprar caminhão pipa

Após reunião executiva, MDB oficializa 
aliança com governador Ronaldo Caiado
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O Ministério da Edu-
cação (MEC) planeja 
criar uma universida-

de federal digital para, segun-
do o ministro Milton Ribeiro, 
ampliar o acesso dos estu-
dantes de todo o país à rede 
pública federal de ensino.

“Queremos criar a primei-
ra universidade federal digi-
tal no país e ampliar o acesso 
a todos”, disse o ministro ao 
participar, hoje (16), de au-
diência pública na Comissão 
de Educação do Senado.

 Um documento prelimi-
nar do Centro de Gestão e 
Estudos Estratégicos (CGEE), 
organização social vincula-
da ao Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, de 
maio deste ano, cita a avalia-
ção de viabilidade da iniciati-
va entre as metas da Secre-
taria de Educação Superior 
(Sesu-MEC) para promover 
a educação à distância nas 
instituições federais de en-
sino superior por meio do 
programa Reuni Digital.

Hoje, no Senado, o minis-
tro Milton Ribeiro disse que 

a iniciativa segue o modelo 
já implementado por outros 
países e respeita as diretrizes, 
metas e estratégias definidas 
no Plano Nacional de Educa-
ção (PNE). De acordo com o 
ministro, o uso das modernas 
tecnologias de informação 

podem baratear os custos do 
ensino de qualidade.

 “É isso que temos visto 
em grandes países que estão 
desenvolvendo essa ferra-
menta. Vamos começar com 
alguns cursos e todos vão 
poder ter acesso, pois com 

400, 500 professores, eu 
posso atingir a milhões de 
alunos no país todo, obede-
cendo às premissas do PNE”, 
disse o ministro.

O ministro lembrou que, 
nos últimos anos, o orçamen-
to das universidades federais 

foi impactado pela crise eco-
nômica e, principalmente, 
pela pandemia da covid-19.

“Quando falamos em di-
minuição das verbas para as 
universidades federais, eu 
concordo plenamente. Vejo 
que, em um passado não tão 

distante, o orçamento do en-
sino federal era muito gran-
de, muito maior do que o que 
temos hoje”, disse Ribeiro

“Vale dizer que vivemos 
tempo de guerra, de pan-
demia”, acrescentou o mi-
nistro, enfatizando que, na 
proposta orçamentária para 
2022, o ministério pede ao 
Congresso Nacional que au-
torize um aumento de recur-
sos para a pasta.

“A proposta que o Parla-
mento vai apreciar fala em 
um aumento mínimo de 
cerca de 17% para as univer-
sidades federais, e de 28% 
para os institutos federais. 
Por que isso? Porque temos 
69 universidades federais 
com 281 campi. E 38 insti-
tutos, Cetecs [centros edu-
cacionais técnicos], além 
do Dom Pedro II. E esses, 
juntos, somam 670 campi. 
Então, além da visão política 
de dar mais oportunidade à 
[formação] de mão de obra 
técnica, o número de campi 
[do segundo grupo] é muito 
maior”, comentou Ribeiro.

Divulgação

MEC estuda criação da primeira 
universidade federal digital do país

O Ministério da Saúde re-
visou a recomendação de vaci-
nação de adolescentes contra 
a covid-19. Em nota técnica 
publicada pela Secretaria Ex-
traordinária de Enfrentamento 
à Covid-19, o ministério pas-
sou a recomendar a vacinação 
apenas para os adolescentes 
entre 12 e 17 anos que te-
nham deficiência permanente, 
comorbidades ou que estejam 
privados de liberdade.

Uma nota técnica ante-
rior da pasta, também de 
setembro, recomendava que 
a imunização dos adolescen-
tes tivesse início ontem (15), 
com a ressalva de que os 

que não apresentassem co-
morbidades deveriam ser os 
últimos a ser vacinados.

A pasta citou, entre ou-
tros argumentos para revisar 
a recomendação, o fato de 
que os benefícios da vacina-
ção em adolescentes sem co-
morbidades ainda não estão 
claramente definidos e que 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) não recomenda 
imunização de adolescentes 
com ou sem comorbidades.

A OMS, entretanto, não 
chegou a afirmar que a imu-
nização de adolescentes não 
deveria ser realizada. Em 
vídeo publicado em junho, 

a organização disse apenas 
que, neste momento, a vaci-
nação de adolescentes entre 
12 e 17 anos não é prioritária.

O ministério também ar-
gumentou que a decisão foi 
tomada devido ao fato de a 
maioria dos adolescentes sem 
comorbidades acometidos 
pela covid-19 apresentarem 
evolução benigna da doença.

Outro ponto levantado foi 
o de que houve uma redução 
na média móvel de casos e 
óbitos (queda de 60% no 
número de casos e queda de 
mais de 58% no número de 
óbitos por covid-19 nos úl-
timos 60 dias) com melhora 

do cenário epidemiológico.
Após a publicação da nota, 

algumas cidades anunciaram 
a suspensão da vacinação de 
adolescentes, entre elas, as 
prefeituras de Natal (RN) e 
Salvador (BA). Agora há pou-
co, o governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha, deci-
diu seguir a recomendação 
do ministério e também sus-
pendeu a imunização de ado-
lescentes na capital federal.

Atualmente, apenas a va-
cina da Pfizer/Biontech tem 
autorização da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) para uso em adoles-
centes a partir de 12 anos.

Covid-19: ministério recomenda suspensão da vacinação de adolescentes

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

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
-------------------------------
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 
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 
+ 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 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

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

Veículos
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MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

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
-------------------------------
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 
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 
+ 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 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

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

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

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. 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 
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 
de empregada, área de 
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
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/
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 
(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

classificados Goiás, Tocantins e DF, 17 de Setembro de 2021 DIÁRIO DO ESTADO6 
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Um alerta amarelo de 
risco de erupção do 
vulcão Cumbre Vie-

ja emitido nesta quinta-feira 
(16) reacendeu a discussão 
de possibilidade de formação 
de tsunamis que poderiam 
atingir a costa brasileira. No 
entanto, especialistas em 
geociências e sismologia 
afirmam que a chance do de-
sastre acontecer é remota.

Localizado na ilha de La 
Palma, nas Ilhas Canárias, 
próximo à costa do conti-
nente africano, o vulcão, que 
estava adormecido há déca-
das, deu sinais de atividades 
sísmicas. O alerta emitido 
pelo governo espanhol in-
dica que não há certeza de 
abalos, mas que o cuidado 
se estende para os próximos 
dias ou semanas.

O Instituto Geográfico Na-
cional da Espanha detectou 
4.222 tremores no parque 
nacional Cumbre Vieja, em 
volta do vulcão. Nos últimos 
dias, além de aumentar o 
volume de movimentos sís-
micos, a intensidade aumen-
tou com abalos que tiveram 
magnitude superior a 3.

Segundo o pesquisador 
Saulo Vital, professor do De-
partamento de Geociências 
da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) e Coordena-
dor do Núcleo de Estudos e 
Ações em Urgências e De-
sastres (NEUD), não existem 
estudos aprofundados com 
simulações numéricas sobre 
os impactos para a costa 
brasileira, então seria difícil 
especificar com clareza quais 
estados seriam afetados por 

um possível tsunami.
Porém, devido ao forma-

to da costa brasileira, a pro-
ximidade do Nordeste com 
as Antilhas torna a região 
mais vulnerável, principal-
mente o litoral setentrio-
nal, formado por Ceará, Rio 
Grande do Norte e nordeste 
do Maranhão.

ALERTA NO BRASIL?
O professor e pesquisador 

Saulo Vital explica que exis-
tem quatro níveis de alerta, 
o amarelo é o segundo nível, 
que trata-se, na verdade, de 
um estado de observação 
por causa dos pequenos sis-
mos dos últimos dias. O pes-
quisador afirma que o alerta 

é importante, mas não é dos 
mais graves.

Segundo ele, o que pode-
ria causar uma tsunami seria 
uma erupção explosiva, ou 
seja, o desmoronamento de 
parte do vulcão. Isso porque, 
de acordo com ele, os sis-
mos que costumam ocorrer 
na área do Cumbre Vieja são 

moderados, e o que pode 
gerar tsunamis são abalos 
sísmicos de alta intensidade.

Caso haja uma erupção 
capaz de desestabilizar a 
estrutura rochosa do vulcão, 
causando um desmorona-
mento, essa queda iria gerar 
um movimento de massas 
d’água. Esse movimento cria-
ria altas ondas, que atingiriam 
toda a costa do Atlântico.

O coordenador do Labora-
tório Sismológico da Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
do Norte, Aderson Nascimen-
to, explica que nenhum aler-
ta foi feito ao órgão.

“Essa chance é muito pe-
quena de acontecer. A gente 
como órgão de sismologia, 
ninguém soube de nenhum 
alerta que foi emitido pelo 
serviço geológico espanhol ou 
algum órgão oficial dizendo 
que isso está acontecendo”.

Ele compartilha a opinião 
do pesquisador paraibano e 
afirma que não há motivos 
para preocupação com um 
desastre tão grande no Brasil.

“A gente não tem essa pre-
ocupação no Brasil, porque 
esse evento é muito pouco 
provável”, diz. “Agora, eu não 
estou dizendo que a chance é 
zero de acontecer, eu estou 
dizendo que é muito baixa”.

Reprodução

Vulcão em alerta de erupção nas Canárias 
pode provocar tsunami em costa brasileira
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-------------------------------
ALUGUEL

-------------------------------
JARDIM TODOS OS 
SANTOS em Senador Ca-
nedo perto do banco Itau 
centro casa de 3/4 - 1 sui-
te ,sala,cozinha e área de 
serviços R$220 Mil (62) 
8130-42 40/94 90-2310 
Whatsapp 8487-3063
-------------------------------
APARTAMENTO NE-
GRÃO DE LIMA Ed. Eco 
Ville Araguaia. 3 quartos 
sendo uma suíte, sala, co-
zinha americana, e gara-
gem F: (62) 99286-5577
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 garagens, 
94,71 m2, OPORTUNI-
DADE. COD: 2272.TEL: 
4007-2717.CJ.17656 
-------------------------------
ST. BUENO Apartamen-
to 3 suítes, 2 VG, lazer 
completo, 118 m2. .COD. 
2360. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
ST. OESTE Apartamento 
3 quartos sendo 1 suíte, 
100m². COD: 847450. 
TEL:4007-2717.CJ.17656

JD. GOIÁS Apartamento 
3 suítes 105m² e 2 va-
gas de garagem. COD: 
2392. TEL:4 007-2717.
CJ. 17656
-------------------------------
PQ. AMAZÔNIA Aparta-
mento 2 quartos 1 suíte 
- 60m² e 1 vaga. COD: 
2394. TEL:4007-2717.
CJ.17656
-------------------------------
JD. 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 
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 
de empregada, área de 
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
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
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 
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

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

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

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO

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

VENDA
SENADOR 
CANEDO

-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
disponibilidade. No tama-
nho 300m², 2 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRAN-
DA Casa solteira, laje, 1 
suíte, 2 coz, 3 ban, AS, 
garag 2 carros. No tama-
nho 257m², 3 quartos, 1 
suíte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

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

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
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/
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 
(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 ex BBB Paulinha Leite 
ganhou pela 49ª vez na lo-
teria. Desta vez, ela ganhou 
R$ 2.791.889,55 assim 
como outros 57 jogadores 
em 15 acertos na Lotofácil. 
O sucesso dos jogos feitos 
por Paulinha é tanto que ela 
decidiu abrir uma empresa 
para fazer bolões em grupo.

“Desde pequenininha 
eu sempre fui sortuda, já 
ganhei bingo, sorteios, já 
ganhei tanta coisa. Eu já ga-
nhei até uma noite no mo-
tel, champanhe em avião”.

A empresária explica 
que sonha com frequência 
“Quando eu sonho, é certo 

que aqueles números vão 
sair em alguma loteria, aí 
eu jogo em todas. Eu não 
sonho todo dia com núme-
ros em formato de jogo, 
mas eu sonho com núme-
ros todos os dias. 

APOSTAS
As apostas na empresa 

de Paula podem ser feitas 
através de um site ou gru-
pos no Telegram “Hoje em 
dia tem dois atendimen-
tos: pelo telegram e site. 
No Instagram eu anuncio 
os grupos que estão sendo 
abertos, digo exatamente o 
que ela está pagando”.

Um futuro desolador 
aguarda Tom Hanks, 
um cachorro e um robô 

na nova aventura pós-apoca-
líptica do Apple TV+, Finch. O 
filme, exclusivo da plataforma, 
teve o primeiro pôster liberado 
no Twitter, pela conta oficial da 
produtora de Steven Spielberg, 
a Amblin Entertainment.

Além de Tom Hanks, seu 
cão Goodyear e o robô Jeff, 
interpretado por Caleb Landry 
Jones (Corra!), Finch traz no 
elenco Samira Wiley (O Conto 
da Aia e Orange Is The New 
Black), Skeet Ulrich (Riverdale).

O texto que acompanha 
a imagem traz alguns deta-
lhes da trama: Tom Hanks é 
Finch, o chefe de uma família 
improvável em uma jornada 
pela redescoberta da alegria 
e das maravilhas do que sig-
nifica estar vivo. A publicação 
revela ainda a data de estreia 
do filme no streaming: 5 de 
novembro deste ano.

Pelo que já sabemos, o 
enredo do filme gira em tor-
no do solitário personagem 
de Hanks, um inventor que 
está doente. Ele constrói um 
robô para garantir que seu 

cachorro seja cuidado e te-
nha companhia depois que 
ele morrer. Finch deve ser 
um ponto fora da curva inte-
ressante na carreira de Tom 
Hanks: o ator não fez muitos 
filmes de ficção científica.

Produzido inicialmente 
para os cinemas e afetado 
pela pandemia, Finch teve 

a estreia adiada várias ve-
zes, até que foi comprado 
pelo Apple TV +, assim como 
Greyhound - Na Mira do Ini-
migo, outra produção com 
Hanks no elenco que estreou 
na metade de 2020 com ex-
clusividade na plataforma.

Finch é dirigido pelo ci-
neasta britânico Miguel 

Sapochnik, que já dirigiu o 
sci-fi Repo Men e episódios 
de séries de TV do gênero, 
como Fringe, Falling Skies e 
Altered Carbon. Sapochnik 
também dirigiu Battle of 
the Bastards, episódio da 
6ª temporada de Game of 
Thrones que é um dos mais 
queridos pelos fãs.

Finch: Tom Hanks enfrenta 
apocalipse com robô e cachorro

Ex-BBB Paulinha Leite ga-
nha pela 49ª vez na loteria


