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A prefeitura de Goiânia inaugurou na tarde desta terça-feira (28), entre o Setor Nova Vila, e Rua 74, no Setor Norte Ferroviário, um trecho 
da Avenida Leste-Oeste. O Viaduto Moda Regina Pimenta Moura faz parte da consolidação do segundo maior polo de moda do Brasil, desta-
ca a gestão municipal. “Queremos iniciar uma grande campanha aqui na 44. Nós faremos dessa região o maior polo de moda do Brasil. 

DIÁRIO DO ESTADO
Entrega de extensão da Leste-Oeste 
consolida polo de moda de Goiânia

Brasil perde para 
Argentina e se des-
pede da Copa do 
Mundo de futsal  p4 p3

Luciano Hang faz rodeio sobre 
Prevent, ‘kit Covid’ e Bolsonaro
Com um comportamento diferente das redes sociais, onde costuma ser radi-
cal e negacionista, o empresário bolsonarista Luciano Hang driblou questiona-
mentos e abusou de detalhes semânticos em seu depoimento à CPI.
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O casal Virgínia Almeida, 61 anos, e André Almeida, 58, levanta-se de 
sua cama, atravessa a casa da Chácara Baru e sai pelo portão, de onde 
pode-se avistar pelo menos dez canteiros preenchidos por alfaces, rúcu-
las, pimentas, couves e uma enxurrada de outros cultivos. tConstruído 
a quatro mãos, o canteiro na chácara da família Almeida é resultado de 
apenas uma iniciativa em todo o universo da agricultura familiar

Agricultura familiar: 
a base da alimentação 
em Goiás e no mundo  p3
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A Companhia de Sanea-
mento de Goiás (Sane-
ago) pretende adotar 

chuvas induzidas para tentar 
enfrentar os períodos de seca 
na Bacia do Meia Ponte. A 
proposta foi apresentada pela 
empresa em reunião com 
agências reguladoras na últi-
ma semana. O método, consi-
derado controverso por espe-
cialistas, seria uma estratégia 
emergencial da companhia 
diante de projeções negativas 
já para esta década.

No encontro com agên-
cias reguladoras, técnicos 
detalharam que uma empre-
sa especializada deverá ser 
contratada para a realização 
do trabalho. As chuvas indu-
zidas seriam provocadas em 
períodos de seca em locais 
estratégicos do Meia Ponte 
(confira alguns métodos no 
quadro). Apesar de não dizer 
qual a técnica pretendida, o 
sistema mais utilizado por 
empresas de saneamento do 
Brasil é a de semeadura de 
nuvens com água potável, 
tecnologia detida pela em-
presa ModClima.

O serviço já foi contrata-
do por São Paulo e, recen-
temente, pela Companhia 
de Saneamento do Paraná 
(Sanepar). No contrato para 
atender a Região Metropo-
litana de Curitiba neste ano, 
a Sanepar aceitou pagar R$ 
350 mil por mês. Apesar de 

não ser considerada cara, a 
tecnologia é encarada por 
especialistas ouvidos pelo 
POPULAR como paliativa e 
de pouco impacto efetivo.

Perguntada sobre a reu-
nião junto às agências regu-
ladoras, a Saneago justifica, 
por meio de nota: “Atenta 
aos desafios no fornecimen-
to de água tratada, a Sane-
ago estuda alternativas de 
inovação em todos os 226 
municípios onde atua”. Sem 
detalhar quais são as alter-
nativas avaliadas, a compa-
nhia destaca que as ações 
de saneamento devem ser 

planejadas com antecedên-
cia e com participação das 
diversas áreas, sendo este o 
motivo da reunião.

Especificamente sobre 
indução de chuvas, a Sanea-
go não faz menção clara ao 
projeto, que foi narrado à 
reportagem por participan-
tes da reunião realizada pela 
empresa na última semana. 
“As decisões em questão são 
estratégicas, ainda estão em 
fase de estudos preliminares 
e, em momento oportuno, 
serão divulgadas para a po-
pulação”, diz a companhia 
de saneamento.

AVALIAÇÕES
Especialista em Hidro-

logia e Recursos Hídricos, 
Marcos Correntino conside-
ra que as chuvas induzidas 
resolvem o problema “mo-
mentaneamente, em um 
ou dois dias, no máximo”. 
“Pode ser gastar dinheiro a 
toa”, alerta ao destacar que 
o problema de escassez de 
água precisa de medidas de 
impacto permanente.

Na avaliação do professor 
de Engenharia Klebber For-
miga, também especialista 
em Recursos Hídricos, que 
lidera um estudo hidrológico 

da Bacia do Meia Ponte, o 
estímulo de chuvas induzidas 
não resolve o problema de 
longo prazo em nenhum local 
do mundo. “É uma solução 
de emergência para condi-
ções críticas com chance bai-
xa de sucesso”, diz Klebber.

O presidente do Comi-
tê de Bacia Hidrográfica do 
Meia Ponte (CBH-MP), Fábio 
Camargo, diz que já foi infor-
mado sobre o projeto. Tam-
bém destacando que as chu-
vas induzidas serviriam para 
momentos de escassez. Fábio 
considera que, “a princípio”, 
a medida parece ser boa.

Reprodução

A Prefeitura de Goiâ-
nia entrega hoje a sede 
da Unidade Saúde da Fa-
mília (USF) do bairro São 
Carlos, localizada na re-
gião Noroeste da capital. 
A solenidade está previs-
ta para às 11 horas, com 
participações do prefeito 
Rogério Cruz e do secre-
tário municipal de Saúde, 
Durval Pedroso. 

“É mais uma sede pró-
pria na área da saúde que 
a Prefeitura entrega, no 
dia 3 de setembro foi en-
tregue a UDF Alto do Vale, 
agora é essa no São Carlos, 
e daqui há uns dias será a 
do Riviera. Isso representa 
melhoria nas condições de 
trabalho dos profissionais 
e no atendimento aos mo-
radores”, destaca o prefei-
to Rogério Cruz.

 Os residentes re-
presentam um grande 
avanço na assistência 
prestada à família toda, 
como explica o secretário 
de saúde, Durval Pedro-
so. “O médico da famí-
lia analisa o paciente de 
forma integral e em to-
dos as fases de sua vida, 
desde o nascimento até 
a velhice. Avaliando sin-
tomas e situações como 
hábitos, emoções, estru-
tura familiar, condições 
de trabalho e moradia, o 
profissional consegue re-
solver até 80% a 85% das 
queixas do paciente, sem 
a necessidade de passar 
para outros especialistas, 
ou seja, ter esses residen-
tes é um enorme ganho 
para os moradores da-
quela região”, comemora. 

 A nova USF funciona-
rá de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 19h, e terá 
capacidade para atender 
cerca de 20 mil usuários 
dos cinco bairros da re-
gião Noroeste (São Car-
los, Vitória, Floresta, Jar-
dim Curitiba e Residencial 
JK). Para serem atendidos 
na unidade, os mora-
dores poderão agendar 
consultas pelo aplicativo 
Saúde Fácil ou no próprio 
local e também haverá 
atendimento por deman-
da espontânea.

Saneago quer fazer chuva 
artificial no Rio Meia Ponte

A prefeitura de Goiânia 
inaugurou na tarde desta 
terça-feira (28), entre o Se-
tor Nova Vila, e Rua 74, no 
Setor Norte Ferroviário, um 
trecho da Avenida Leste-
-Oeste. O Viaduto Moda 
Regina Pimenta Moura faz 
parte da consolidação do 
segundo maior polo de 
moda do Brasil, destaca a 
gestão municipal.

“Queremos iniciar uma 
grande campanha aqui na 
44. Nós faremos dessa região 
o maior polo de moda do 
Brasil. Temos condições para 
isso. Graças aos nossos ser-
vidores da Seinfra, da SMM, 

que a cada dia se empenham 
em fazer o melhor para a 
nossa cidade. Temos muitos 
projetos para Goiânia e um 
deles é aqui na 44, voltado 
para o turismo. A 44 tem 
condições de receber pes-
soas de todo o Brasil. Que-
remos criar o nosso polo in-
dustrial para trazer emprego 
e renda”, declarou o prefeito.

O presidente da Associa-
ção Empresarial da Região 
da 44, Crhystiano Câmara, 
lembrou das dificuldades 
que os comerciantes enfren-
taram devido à pandemia 
da covid-19, mas que agora 
a expectativa é boa para o 

retorno das atividades e com 
uma estrutura sendo entre-
gue pela prefeitura.

“Um ano atrás estávamos 
sofrendo para voltar a ativi-
dade e, agora, está o nosso 
prefeito, juntamente com o 
secretariado, inaugurando 
uma obra importantíssima 
para a região. Com esse 
novo passo, de agora para 
frente, entramos em um 
outro patamar. Os compra-
dores de todo o Brasil terão 
um olhar diferenciado com 
um governo atuante, traba-
lhando em prol da comuni-
dade. Esse é um dia de ale-
gria”, afirmou Crhystiano.

Já o secretário de Infra-
estrutura Urbana de Goi-
ânia, engenheiro Fausto 
Samento, comemorou a 
entrega da obra com elo-
gios aos servidores da pasta 
e garantia de um momento 
importante para os comer-
ciantes da Região da 44.

“Primeiramente, meus 
cumprimentos à minha equi-
pe da Seinfra, que fez um tra-
balho maravilhoso. Eu lem-
bro que assumi a secretaria 
em abril e logo depois estive 
aqui na obra, em seguida 
conversei com o prefeito e 
com os representantes da 
Associação Empresarial e 

prometemos entregar esse 
trecho em setembro porque 
o Natal dos comerciantes da 
44 começa em setembro. 
Com muita alegria, cumpri-
mos hoje esse compromis-
so. Agradeço à SMM, que 
colaborou com a sinalização 
e a todos da Associação que 
estiveram aqui de forma co-
laborativa”, disse Fausto.

O Viaduto da Moda foi 
batizado com o nome de 
Regina Pimenta Peixoto 
Moura, uma das pioneiras 
da Região da 44 e mãe do 
deputado estadual Bruno 
Peixoto, que participou da 
entrega da obra.

Extensão da Leste-Oeste consolida polo de moda de Goiânia
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Ainda na madruga-
da, antes mesmo do 
sol iluminar o solo 

cerratense de Jaraguá, no 
interior de Goiás, o casal 
Virgínia Almeida, 61 anos, e 
André Almeida, 58, levanta-
-se de sua cama, atravessa 
a casa da Chácara Baru e sai 
pelo portão, de onde pode-
-se avistar pelo menos dez 
canteiros preenchidos por 
alfaces, rúculas, pimentas, 
couves e uma enxurrada de 
outros cultivos. Construído a 
quatro mãos, o canteiro na 
chácara da família Almeida 
é resultado de apenas uma 
iniciativa em todo o univer-
so da agricultura familiar, 
que, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), em levanta-
mento feito no ano de 2017, 
representa 77% dos estabe-
lecimentos agrícolas do País 
e 63% em Goiás.

Ainda na madrugada, an-
tes mesmo do sol iluminar o 
solo cerratense de Jaraguá, 
no interior de Goiás, o casal 
Virgínia Almeida, 61 anos, e 
André Almeida, 58, levanta-
-se de sua cama, atravessa 
a casa da Chácara Baru e sai 
pelo portão, de onde pode-

-se avistar pelo menos dez 
canteiros preenchidos por 
alfaces, rúculas, pimentas, 
couves e uma enxurrada de 
outros cultivos. No cená-
rio iluminado pela aurora, 
as plantas formam naquela 
terra marrom-avermelhada 
uma espécie de oceano 
verde. Construído a quatro 
mãos, o canteiro na cháca-
ra da família Almeida é re-

sultado de apenas uma ini-
ciativa em todo o universo 
da agricultura familiar, que, 
segundo o Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em levantamento fei-
to no ano de 2017, represen-
ta 77% dos estabelecimen-
tos agrícolas do País e 63% 
em Goiás.

Um dos braços de maior 
destaque na evolução de 

agricultores familiares é o 
Sistema Faeg. Como explica 
o superintendente do Se-
nar Goiás, Dirceu Borges, 
são mais de 200 cursos para 
formação rural e promoção 
social destinados aos produ-
tores goianos. “A agricultura 
familiar é de suma impor-
tância não só para o Estado, 
mas para todo o País. Hoje, 
representam a maior parcela 

de estabelecimentos rurais 
em Goiás, são 95 mil. Estes 
produtores são determinan-
tes para o desenvolvimento 
da economia e para a ali-
mentação da população”, 
acrescenta.

 Ainda assim, é necessário 
fomentar este segmento. De 
acordo com o último Censo 
Agropecuário do IBGE, de 
2017, o dinheiro movimen-

tado pela agricultura familiar 
(R$ 106,5 bilhões) foi cerca 
de três vezes menor do que 
os ganhos da agricultura não 
familiar (R$ 355,9 bilhões), 
mesmo com a primeira re-
presentando cerca de três 
vezes mais empreendimen-
tos agropecuários. A Com-
panhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab) informa 
que mais de 10 milhões de 
pessoas dependem da agri-
cultura familiar, considerada 
em relatório de julho deste 
ano como “a base da alimen-
tação mundial”.

Superintendente do Se-
nar Goiás, Dirceu Borges 
estima chegar, até o final 
deste ano, a 5 mil produto-
res atendidos pela entidade. 
Segundo o gestor, no início 
de 2021, eram 1,9 mil empre-
endimentos que dispunham 
de assistência técnica. “Este é 
um produto novo [assistência 
técnica], não era um serviço 
executado pelo Senar. Ain-
da assim, estamos em plena 
ascensão porque não para-
mos um segundo durante a 
pandemia. Reconhecemos 
a necessidade e a urgência 
de se trabalhar em prol dos 
agricultores familiares.”

O saldo de empregos for-
mais de agosto de 2021, em 
comparação com igual perí-
odo do ano passado, cresceu 
68,5% em Goiás. Os números 
foram divulgados pelo Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged), órgão 
ligado ao Ministério da Econo-
mia. O levantamento mostra 
que foram 11.667 empregos 
com carteiras de trabalho as-

sinadas contra 6.914 no saldo 
de agosto do ano passado.

No acumulado de janeiro 
a agosto de 2021, Goiás re-
gistrou saldo de 100.978 no-
vos empregos, resultado de 
469.706 admissões diante de 
368.728 desligamentos. “O 
objetivo é atender à demanda 
da população com um gover-
no que rompe as desigualda-
des regionais ao criar alterna-

tivas de emprego”, reforçou o 
governador Ronaldo Caiado.

O dado mantém Goiás na 
liderança absoluta de vagas 
formais na região Centro-
-Oeste, com 51% à frente 
do segundo colocado, Mato 
Grosso, que acumula 66.817 
empregos com carteira assi-
nada, no mesmo período. Em 
seguida, aparecem Distrito Fe-
deral (41.143) e Mato Grosso 

do Sul (30.032). “Sempre digo 
que o emprego é o programa 
social mais importante que 
um governo pode deixar para 
seu povo”, ressaltou Caiado.

A estratégia pioneira em 
Goiás foi a criação de uma se-
cretaria específica para recu-
peração da economia, a Se-
cretaria da Retomada, além 
de outras ações que resul-
taram em novos empregos. 

Em relação ao acumulado do 
ano, de janeiro a agosto de 
2021, Goiás ocupa a sétima 
posição. As mais de 100 mil 
vagas ficam atrás apenas de 
São Paulo (704,2 mil) Minas 
Gerais (261,6), Santa Catarina 
(158,9), Paraná (153,7), Rio 
Grande do Sul (118,8) e Rio 
de Janeiro (101,0), das regi-
ões Sul e Sudeste do País.

“Recuperar a economia 

depois de um tempo de difi-
culdades não é uma tarefa fá-
cil” afirmou Vitti. “Mas a ges-
tão em conjunto com todos os 
setores produtivos, em desta-
que serviços, indústria e co-
mércio, é determinante para 
essa retomada. Esse é o modo 
Ronaldo Caiado de trabalhar”, 
avaliou. “É por isso que esta-
mos conseguindo resultados 
tão expressivos”, destacou.

Reprodução

Estado de Goiás bate recorde na geração de empregos, em agosto

Agricultura familiar: a base da 
alimentação em Goiás e no mundo
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Com um comporta-
mento diferente do 
adotado nas redes 

sociais, onde costuma ser 
radical e negacionista, o 
empresário bolsonarista 
Luciano Hang driblou ques-
tionamentos e abusou de 
detalhes semânticos em seu 
depoimento à CPI da Covid 
nesta quarta-feira (29).

Hang confirmou que tem 
contas bancárias no exterior, 
“duas ou três”. Por outro lado, 
negou financiar a dissemina-
ção de fake news, em particu-
lar em temas ligados à pande-
mia do novo coronavírus.

O empresário ainda con-
denou o uso político da mor-
te de sua mãe por Covid-19. 
No entanto, se apegou a 
detalhes linguísticos para jus-
tificar informação falsa que 
teria propagado em vídeo na 
ocasião, quando defendeu o 
tratamento preventivo, com 
medicamentos sem eficácia 
comprovada contra a doença.

Hang já é investigado pela 
CPI por seu envolvimento no 
chamado gabinete paralelo, 
estrutura de aconselhamento 
do presidente Jair Bolsonaro 
para temas da pandemia fora 
da estrutura do Ministério da 
Saúde. Os senadores querem 
apurar suspeitas de que o 
empresário financiou a pro-
pagação de fake news.

Ele não recorreu a habeas 
corpus para evitar responder 
determinadas perguntas. 
Antes da sessão, disse a jor-
nalistas que chegou para o 
depoimento com “amor no 
coração” e “com a verdade 
ao seu lado”. No entanto, 
recusou-se a prestar o jura-
mento de não mentir.

Hang chegou para o de-
poimento acompanhado de 
uma tropa de choque do go-
verno, que incluiu o senador 
Flávio Bolsonaro (Patriota-

-RJ), filho do presidente que 
há meses não comparecia a 
sessões da CPI.

O empresário afirmou 
não ser negacionista e que 
reconhecia a gravidade da 
pandemia, tanto que inves-
tiu recursos para combatê-la. 
No entanto, evitou comentar 
o outro sentido da palavra 
negacionista, no contexto da 
pandemia, que são agentes 
que se mostram contra prá-
ticas de isolamento social, 
uso de máscaras e adeptos 

de medicamentos sem eficá-
cia comprovada para o trata-
mento da Covid-19.

Hang também negou fi-
nanciar a propagação de fake 
news. “Nunca financiei ne-
nhum esquema de fake news 
e não sou negacionista. Sou 
apenas um brasileiro que so-
nha em viver num país me-
lhor, que deu a cara a tapa e 
que está apanhando por isso.”

O empresário, por outro 
lado, reconheceu que tem 
contas bancárias no exterior 

e que elas seriam declaradas 
à Receita Federal. “Nós temos 
contas no exterior, nós temos 
offshore, no exterior. Devem 
ser umas duas ou três declara-
das na Receita Federal.”

“Todas as nossas em-
presas estão declaradas 
em paraísos fiscais. Nós so-
mos um importador desde 
1993”, acrescentou.

Em um dos momentos 
mais tensos do depoimen-
to, o empresário falou que 
não aceitaria que a morte 

da sua mãe, Regina Hang, 
fosse usada politicamente. 
Disse que foi aconselhado 
por amigos a levar sua mãe 
para um hospital da rede 
Prevent Senior e que adotou 
protocolo de tratamento da 
Covid-19 com o uso de me-
dicamentos, como a hidroxi-
cloroquina e a azitromicina.

Logo após a morte de Re-
gina, o empresário divulgou 
um vídeo no qual afirma que 
ela poderia estar viva se ti-
vesse recebido tratamento 
preventivo.

“Eu sempre falo: não po-
demos mais cuidar de quem 
morreu, mas podemos cuidar 
de quem está vivo. Tome a de-
cisão acertada. Eu me cobro 
hoje que eu poderia ter salva-
do a minha mãe, de repente, 
se eu tivesse feito o preventi-
vo, será que nós não podería-
mos ter feito isso? E agora eu 
fico me perguntando, e se eu 
tivesse feito, será que ela não 
estaria viva? Reflita. Obriga-
do”, disse Hang no vídeo.

Dados do prontuário mé-
dico de Regina, porém, con-
firmam que ela foi medicada 
durante a internação com hi-
droxicloroquina, azitromicina, 
além de ter recebido ozonio-
terapia. Questionado sobre o 
assunto, Hang se apegou a um 
detalhe semântico para negar 
que tivesse mentido.

Divulgação

Luciano Hang dribla CPI e faz rodeio 
sobre Prevent, ‘kit Covid’ e Bolsonaro

A seleção brasileira de 
futsal se despediu da Copa 
do Mundo nesta quarta-
-feira ao ser eliminada pela 
favorita Argentina, por 2 
a 1, na cidade de Kaunas, 
na Lituânia. Os brasileiros 
estiveram atrás no placar 
durante a maior parte do 
jogo, impuseram pressão 
no segundo tempo, mas 
pararam na grande atuação 

do goleiro Sarmiento.
Na decisão, os argentinos, 

que são os atuais campeões 
mundiais, vão enfrentar os 
vencedores do duelo entre 
Portugal e Casaquistão, que 
vão duelar nesta quinta-fei-
ra. A final está marcada para 
domingo, às 14 horas (de 
Brasília). O Brasil jogará no 
mesmo dia, às 12h, na dispu-
ta do terceiro lugar.

Brasil e Argentina fizeram 
um primeiro tempo acele-
rado, de bons lances, faltas 
ríspidas e três gols. Os golei-
ros Guitta e Sarmiento tra-
balharam bastante e foram 
os principais destaques da 
primeira metade do jogo. 
Mesmo em dia inspirado, o 
goleiro brasileiro não con-
seguiu evitar o primeiro gol 
da partida, aos 11, em jo-

gada de Bolo Alemany com 
Vaporaki. Borruto anotou o 
segundo em rápido contra-
-ataque dois minutos depois.

A Argentina quase am-
pliou na sequência, ao acer-
tar a trave. Em situação di-
fícil, o Brasil também sofria 
com as faltas argentinas. 
Foram três cartões amarelos 
no primeiro tempo, dois de-
les para a seleção rival. O alí-

vio brasileiro só veio aos 17, 
quando, após escanteio, Pito 
deu assistência para a finali-
zação de Ferrão para as re-
des. Logo em seguida, quase 
veio o empate com Rocha, 
que carimbou a trave.

O segundo tempo foi um 
duelo franco entre os dois 
times. O Brasil fazia pressão, 
enquanto a Argentina tenta-
va aproveitar qualquer bre-

cha para escapar em veloci-
dade e definir a partida. Mas 
Sarmiento voltou a brilhar, 
com defesas decisivas nos 
ataques mais fortes do Bra-
sil. A pressão aumentou nos 
minutos finais e o técnico 
Marquinhos Xavier colocou 
Dyego como goleiro-linha, 
também sem sucesso. E a 
seleção brasileira se despe-
diu da Copa do Mundo.

Brasil perde para Argentina e cai na semi da Copa do Mundo de futsal



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

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 FRON-
TIER 09/10 prata 2.5 
le dieR$61.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp: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 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 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 
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 
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 
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

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2819Goiás, Tocantins e DF, 30 de Setembro de 2021



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

-------------------------------
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, 
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 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
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 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
solteira, PVC, bom acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem 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

-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
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A Coreia do Norte 
lançou um ”projétil 
não identificado” no 

mar, em frente à sua cos-
ta oriental, informou nesta 
terça-feira (28) o Exército 
sul-coreano, enquanto o re-
presentante de Pyongyang 
na ONU defendeu o direito 
do país de desenvolver um 
armamento próprio.

O Estado-Maior da Coreia 
do Sul não divulgou detalhes 
do caso. Um porta-voz do mi-
nistro japonês da Defesa indi-
cou à AFP que o projétil ”se 
assemelhava a um míssil balís-
tico”. O lançamento é o episó-
dio mais recente de uma série 
de mensagens cruzadas entre 
as duas Coreias, que, por um 
lado, impulsionam sua corrida 
militar e, por outro, evocam 
um possível diálogo.

Pouco após a notificação 
do disparo, o embaixador 
norte-coreano defendeu 
na Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, em Nova 
York, o direito de seu país de 
testar sua tecnologia de de-
fesa. ”Nós apenas estamos 
construindo nossa defesa 
nacional para nos proteger e 
salvaguardar de forma con-
fiável a segurança e a paz do 
país”, disse Kim Song.

No entanto, Washington 
afirmou nesta segunda-feira 
que ”condena” o aparen-

te lançamento do míssil e 
cobrou Pyongyang a dialogar.

“Os Estados Unidos con-
denam o lançamento do 
míssil da RPDC”, declarou o 
Departamento de Estado em 
um comunicado, referindo-
-se à República Popular De-
mocrática da Coreia.

“Este lançamento viola 
várias resoluções do Conse-
lho de Segurança da ONU 
e representa uma ameaça 
para os vizinhos da RPDC e 
a comunidade internacional. 
Continuamos comprometidos 

com uma abordagem diplo-
mática da RPDC e apelamos 
ao diálogo”, acrescentou.

Sujeita a sanções inter-
nacionais por seu programa 
de armamento nuclear, a Co-
reia do Norte realizou vários 
testes balísticos neste mês, 
inclusive com mísseis de cru-
zeiro de longo alcance. 

A do Sul, por sua vez, 
anunciou nos últimos dias 
que testou com sucesso, 
pela primeira vez, mísseis 
disparados de um subma-
rino, uma tecnologia avan-

çada disponível apenas em 
alguns poucos países.

Nesta terça-feira, a Coreia 
do Sul lançou o seu terceiro 
míssil a partir de um sub-
marino, em um novo sinal 
de como investe bilhões de 
dólares para fortalecer sua 
capacidade militar. Após uma 
reunião de emergência, o Co-
mitê de Segurança Nacional 
de Seul emitiu um comunica-
do nesta terça-feira em que 
lamenta o lançamento de 
Pyongyang “em um momen-
to crítico na estabilidade po-

lítica da península da Coreia”.
Dois dias atrás, Kim Yo-

-jong, irmã e assessora in-
fluente do líder norte-core-
ano, Kim Jong-un, evocou a 
possibilidade de uma cúpula 
intercoreana, mas só se ela 
garantir o “respeito mútuo” 
e a “imparcialidade”.

Também criticou a “du-
pla moral” da Coreia do Sul 
e dos Estados Unidos, que 
censuram os testes norte-
-coreanos ao mesmo tempo 
em que desenvolvem as pró-
prias capacidades militares.

O presidente sul-coreano, 
Moon Jae-in, ao qual restam 
poucos meses no cargo, rei-
terou seus chamados para 
pôr fim oficial à guerra da 
Coreia (1950-1953).

O conflito nessa penínsu-
la do nordeste asiático ter-
minou com uma trégua, mas 
um tratado de paz nunca 
chegou a ser assinado. Por-
tanto, os dois países continu-
am tecnicamente em guerra 
desde então. “Parece que 
a Coreia do Norte quer ver 
quão genuína Seul é a res-
peito de sua vontade de me-
lhorar a relação entre os dois 
países e de encerrar oficial-
mente a guerra da Coreia”, 
observou o professor Yang 
Moo-jin, da Universidade de 
Estudos Norte-Coreanos. 

“Pyongyang vai monito-
rar e estudar a reação de 
Moon após o lançamen-
to de hoje e decidir o que 
quer fazer”, completou. A 
comunicação entre as duas 
Coreias foi interrompida 
em grande medida depois 
de uma segunda cúpula en-
tre os Estados Unidos e a 
Coreia do Norte em Hanói, 
que fracassou em feverei-
ro de 2019, já que o então 
presidente Donald Trump e 
Kim Jong-un não puderam 
entrar em consenso sobre 
os termos de um acordo.

Reprodução

Coreia do Norte lança míssil no mar 
e defende direito a testar armamento
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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

-------------------------------
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, 
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 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

-------------------------------
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 
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
solteira, PVC, bom acaba-
mento. Confirmar disponi-
bilidade. No tamasuíte, 1 
banheiro e garagem 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

-------------------------------
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
-------------------------------
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, 
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 de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
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Andressa Urach, que na 
semana passada anunciou 
a separação de Thiago Lo-
pes, com quem se casou 
em abril, confirmou que 
voltou a fazer programa. 
No dia 7 de agosto, Dia dos 
Pais, ela e o então marido 
anunciaram que esperam o 
primeiro filho juntos, León.

A modelo fez um post no 
Instagram em que aparece 
de top e biquíni cavado. “Avi-
so: a Imola voltou”, escreveu 
ela. “Imola” é o nome que 
Andressa usava na época em 
que se prostituía. No post, 
ela ainda avisou que veria os 
fãs no Gruta Azul, nome de 
uma boate de entretenimen-
to adulto em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul.

Perguntada se tinha de 
fato voltado à prostituição, 
Andressa confirmou à im-
prensa. “Não quero falar so-
bre, mas é a verdade. Voltei, 
amor”, respondeu a modelo, 
por WhatsApp. Questionada 
sobre a gravidez e como está 
o bebê que espera, Andres-
sa disse que não gostaria de 
falar sobre o assunto. 

Andressa contou que 
ficou oito dias internada 
em uma clínica psiquiátri-
ca tratando seu transtorno 
boderline. A modelo disse 
que tem problemas para 
lidar com a raiva e que 
seus problemas com uma 
igreja evangélica acentua-
ram os sintomas do trans-
torno mental.

Não é fácil para uma su-
perprodução superar 
uma troca de direto-

res por “diferenças criativas” 
e inclusão de roteirista para 
lapidar ou melhorar diálogos. 
Mas esse parece ter sido ape-
nas um pequeno percalço nas 
filmagens de “007 - Sem Tem-
po para Morrer”, quinto e últi-
mo filme com Daniel Craig no 
papel do agente secreto mais 
famoso das telas.

Um olhar pelo produto 
final faz acreditar que as dife-
renças foram superadas e as 
escolhas, acertadas. A própria 
estreia em salas de cinema 
mostra a resiliência de “Sem 
Tempo para Morrer”, digna de 
uma missão de James Bond.

O britânico Daniel Craig 
foi o sexto ator a vestir oficial-
mente o smoking do persona-
gem criado por Ian Fleming, 
mas foi o primeiro a ganhar 
um filme de despedida. Isso 
é perceptível em incontáveis 
momentos das duas horas 
e 43 minutos de duração do 
longa --que não cansam, di-
gamos. Tudo no novo “007” 
parece estar cercado por um 
clima de nostalgia, da pri-
meira cena —que recupera o 
agente se virando para atirar 

“na câmera”— aos diálogos, 
de um retrato na parede ao 
Aston Martin. Um capanga 
com olho de vidro entra para 
a notória galeria de malfeito-
res desfigurados. Até a ilha na 
qual o gênio do crime escon-
de seus planos fará os mais 
antigos lembrarem de “007 
Contra o Satânico Dr. No”, 
primeiro da franquia.

“Sem Tempo para Morrer” 
reverencia os signos tão caros 
à franquia ao mesmo tempo 
em que moderniza alguns. 

Para os que ficam procurando 
referências é um prato cheio.

Cada sequência parece 
pensada para desmontar os 
“haters” que perseguiram 
Craig como Bond --locações 
de cartão postal em diferentes 
cantos do mundo. Matera, na 
Itália, provavelmente perderá 
a paz, o smoking, até o martini 
está de volta ao bom e velho 
“batido, não mexido” —em 
“Casino Royale”, Bond jogava 
a fórmula às favas.

Do outro lado, as lutas 

coreográficas ou as perse-
guições parecem cada vez 
mais saídas de um videoga-
me. Mas exagero nunca foi 
problema para o personagem 
que já usou crocodilos como 
ponte. Por fim, apoiado na 
direção ágil de Cary Joji Fuku-
naga —o substituto de Danny 
Boyle—, Daniel Craig entrega 
sua atuação mais madura na 
pele do personagem. Uma 
despedida com dignidade, 
elegância e respeito ao mito. 
Sorte ao próximo.

“007” moderniza saga 
e reverencia clássicos

Andressa Urach anun-
cia volta à prostituição


